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 (نوخ) نونلا فرخ هه ءارللال دو 201

 ليلقلا فديو أعجبلاو برعم لع لكؤبىذلا تاوملاوناوشناو ادع تولب أقضي لن
 ةوضلاةداركواولا ا وكرم هعوسسلاقأ ريقزو ةيودأم تول د 2 وحر ثكلا فو

 ثلانالو نواب وحو ناويه نو رباب لا ناونلاك ناوخخالاو | يخةملاو اهلبت
 1 ااه

 ار اؤكد ددقو ءايلا مضي ناوي لقدقو لوالاحوتفم هنا روعو ناوعامأو لاقامهل

 ثددحفو هب ٍرعم ةدئاتملاناولاتيللا انههلوقلا اذه جوخ ذيل تاو ناوإ !امهلثمن أنو

 ظ ناوخالا ةباورف ءاحو رفاكياذوٌنمؤمإباذهلوةبف نوعقدل ناو 1! لهأ نا ىتحتبادلا

 انوع ةنتئم مولا معني واخ ان اذا دعس ث ردح هلوقو ةيذهغأ ىهو ةزمهب

 0 ع رعاشلا لوقرسف او البو لكل د اعلا هيل عشواموهو

 1 2 57 د مس و مو<

 1 ناو يللا نو اعضوَمو #2 اهراوحر جت ثان مرو

 7 مي 0

 اورتن يدحتا ناو واماوس لوألا اعين برعلاو تالا هناوناو دسع ىأ نع

 ه2 . < 2و طوس م ل

 صلات قيباعم !ى هان .« . انودعدون اوحنمفصنلا فو

 نينا المقسم نأ, حو اذهب يرد الو لاق هن وأ هعجب وهد.سن الاف

 قالا لينا ذ عدس الاخ عملا ا نلذ :رمصكلرتووا و هالو ئيع مم ء”امالكلاف

 دس دواعاح أ ىأ اروهو ىوح نمد لعب نِمفةحن عاب ولقمن رك 2ك

 قدا انهى ءا كامات و2 ض رضع كإركوم وَتايَل ١ عجب هلك ىذلاو واع! 3 لن 2

 لعاهحا ري ةيلعلا تي يللا ىلع تانك عبو عمو يلا ابابا

 دقونالالعالا ىلا وا ”رلعْتلقلا او باقل دعب 28 ًاولذا تلقا مهل كلذ و كقلادمس مالا

 ٠ قوحنم عنف وبس نوكيدقف 25 نمو ناو ىاي ح نم نا ئنراتعلا ن نعلق

 ةربخالاءاملا تفذف ةيبح لدمو تتايش الث تعتجاف : هرم كللءان اهواولات يلق يوي وك

 دانقف يلوقلانيذغ عامود ناك اذاغةوْيَس ليقف لالا ىلعتج رنة قف

 نعاصو تونا ناك و ةتيلاواو هنمالوءانه نعي ثمالكلا قسدل هنأ ىماقلا ناخد

4 . 1 7 

 راخلل ىذلا نانا ل قوس َرعم ىنرات تونا

 هلوأرمشع عداسلا زم اهيليو رمشع سداسلا زلات
 (نبذ) نونلا با,نمءلمهملا لادأ لصف

 :. ١ هلاضفاوهنع هلاك !ىلع هللاانتاعأ



 م (نوخ) ٠ نونلافرخ « ءاخنالصف
 | برا مْ هواجس محو أة سطو ف صوان غاودهعتلا نوصل لاق هنا تعمالا نعدسع وأ همس ممؤ ةذح 3 منين و معو

 هيدان غادلاه ودان اهئاعدةباكح املا #ملا مساهل |وق :واهماكي هس فوتو هنلارظنلابةدهعتت وهْيِم

 7 نما ند تل و ل ال 000
 ق>ن الذى نود لاقي هصقث هنمنوخو هنوشو هوو ءادزلاو توصلا ىلا ه,بهذدنالءزكذف

 ةسراود لاه سعت
 نبق ©#ةص يي >2” 6 ه8 م دهم سو ه<

 اير تباعا « :انورادنمقوثشااوه لال

 ٍ 2 ست < و 0318 72 1

 مي

0000 

 هنوُحَو لبلاسآلا ع زينه نب عك ددءصقىفو ليا“ الاوت ؛ "لاكن ع *

 مكتامالا قل لك 2 لاك ا لبد و

 اعد سون صختتامالا لاقي و .هلةدهعتملا نهو همأ"ىِخت نأالآ فرط عفربال سانل اغلا لوقي
 لن ع ه ماقد هلهدع و »--

 هلنوذلاو هةسصقتىأهتنودو روع هن 6 و دسالاامسأن مناوُلاو هلأ

 اشبماللا نمةلدصن وذا لجده هلعخ موده لاو ضقتتلا مسعد اتاننعم |

 دردالا نيرا لنيل ننساك رظنلا فريك ْوْعاَو دحاو ىععةودو هنو

 نيل تيب ْريْرَعلا ليزنتلا فو لكالاملار ضد“ نهقراسنامنيعألا هكئانو انا

 ةنايخلعيدار الدنقو ادور قوي 2 ةرطني تأ هانعم تل عت لاق رودسملا قشامو

 لَ الاغا تيدا اول ىأةيعالاهيف عمستالى لات هلوقكهءاق ىلع ردملاح رخافنيعالا

 ا الام ىلا رعت ذازرطانلا أب الا ىنعدو نرعلامالكن مكلذ لكو اهعاعَت "داهم امنرىاءاشلاةيغاَو

 ! محارب 0 ايخدمءةمريغةرطن لو طنش هال هبااهلع قرا تاه هريس ةنايخ راقت هسلارطتلا هالك ٠

 ةنئاج كوكل نأ ىناناك امثيدحلاق و رظنلا ئانوهف نايل تبيورطتلاداعأ نافنئالو

 كاتروهط ناك اذاوناغة !فكاذاف هرهظيامريغه سف: قرهضي أن عالا

 هيفاتونوذامىأ نيعالا ةنئاش لعب لجوز. هلوق نموهو نيعلا هنا تيدسنيعلا لبق نمةلاسملا ظ

 "يلعاشلا طفل ىلعتءاس ىتاارداصملا نهى هوةنايطلا ىنععنئاكناو ل<الامىلارظنلا ةقراّسم نم

 تانام قنا هب صخسارئال دس عون لاق ةنئادناو تاما ةداه شور هنأث دي دما ىفو ةبقاعلاك

 را اج 1 0 لا ٠

 ف أ. بكروأدبهقلارم اامأش َعِس'صنف مكتانامأ اون 5 اوسرلاوهقئااون 5-5



 ةنلاةلوكتلا ىفداز م

 نائلتاو هذخأهلام نحو

 ة-سو ةيهاقرلا باصسك
 ءارولا رمدكو يملا مضظ ةنخم

 سوماةلاقودوئلاد و

 ةثدعل ةننخم 1 :

 حفلا ةنلنا 9 ةيصخم أ

 ةلرغلا مضلاب سوماقلا و
 نزوات الشم نانكناو

 تنتن أ رثبلا تنكساو عمو
 ها

 اذك بش ن< ىلع هلوق

 معن بيذهتلاو لصالاب
 تودينونف هامه مءاشس
 هءمعم هأ هررحو طبض

 اذهباذكعوه عقلصهلوق ء
 لصالا ف فوراو طيضلا
 هعوعم مأ هررسو

 :نوثلا فرح « ءالنال صو م.

 ,. وادم 9س

 00 الن انلاَل وأ كنا 3 ىموماق حهقلا ىفْنيسنالو

 (نونل:

 و مد 0

 5 اهاوسر ىلع ناكدق يم »ع انقتايو ةمأ ف ندقطن الو
 و 5 --ِ

 خلي ريل ثيدحلا فو قر لغتوكناو لانو ضل نوت (نوخ))

 8 .و- رم مماورع 5و 3 و وم

 هنو هياخ حصنت الفنان نالا نمو نوالناةدمسنا بدك اونا .دلاال قلك ىلع

 8” نح 0 2 5 <

 هع د رنبدسل تي تلئةدقوا نع هقا در ةشئاعش ذو هت ا انجوانوخ

 مم 2< لس 4 رصاص #7 اق سس

 عشب قاو مهنا بايو 5 ةذالمو دن اع نو دحت
 37 ١ 1

 ةيلصأ يلا نوكتنن دوما نم يس ى ىو دوله رك ذ دقو: ةذ ءازويملاو ة ناسا نمردصم ةناختا
 ١ اوكار كسلا و زاك ميكر كنا تا مءزيزعلاليزنتلا فو هناتخا م كنرواف 2 :١-52 وور < 0: ص ُ . 2 2

 مو -)

 جراب ىالكتاا دعو أد شنأو ةبانلتو هما لثم ةغلاتتلا*انهلاواضي اةنئاشو نئاخ

 1 مدهدعع هناكو يدا ارميا

 0(3) قلص: اوجيلاننامعَ 3 ىبراوق َتيأرولكنا نسق
 سام هلم لع قع

 بالا لغم ةنئاشردسُعل #* 4 :/و ءافولاب ٌكسفَُتيدح

 دى 85 مي

 هانلاىفاذن هن مى“ داب عج ةنبالاو ةذاشةرخالا ُهَبوَحَود ةناحعمملاو ناوو نودو

 ردو رعب

- 

 دقو: كوحاولاه 6 ةوَكنءوقو ءانالواو هنمءاماذهن هذشامغاولاكةريسور“ اسلُعم رحل أ :

 لاف ةنامالاودهعل اهناخ دقو نارتو كارلا توت هنو كذ ذمدقت |
 هم 25

 ع ناوحرِيع ناد هعكيوخأ 5 ماج جذل واحلام

 ش أمور الئلاليل له ألح رلا قرط نأ تشيد بلباو نود ىلا هس تجر نحو
 هرم و - +3 تع

 ظ هناشو قناماعزو ”لوخأ ف سلا هلوقك اه هاو مهم دم عوج نايس

 ىتتعالا لاه ددشلا ىلا نيلا نمي حره

 و مرع واع

 لا تلوم * دياز سروقجب

 نع لوا وكس وانو اقخ فيلا سل كاد ةْفَدِس رضلا ْ

 50 همزلا قذادشنأ أو ليو دقة كلا
 ةيناعع

 و 38 دوم )دور
 3 1 ييهايااب و 3-0 د العزل خر

 وأ

 7 بط ربل“ تضل ته دو لام 5355



 عمر 0 (نتك) ١ نوتلافرح ٠ هلئإلسف
 ٌروثلاةندكماَو يملا دكصضلوُة تن | هتوصا لاقي لدول اوغودرفلا جا لا كلارعالا نبا

 ناَندنا نمزو نوُمححو هةريسعبلا نلاقي سانل ا ىفماكلاك بالى ُامماو مصل نسل

 لام هراعش أ ق دو ركذ دق برعلا دنع فورغمن مز و هدير ذنبا لاقو ه.نعلبالاهمفتنامنمز

 لبالا نخاف ىدعملا ةغيانل لاو مصأ والا لاف اربسغنايثاكغ نمت نيف عمدنإو
 5 هه

 نان نامي ناسشلا ن ما ىنافىريك ىلع صر <: ني
 - في

 تانْظاولاك مول انمران كلذراصفه:متوةواهرخانمىف لا الانين. ءادوانيللا ناك ىمدصالا لاك

 لاقي اهقولح فرعطل اذخ اي ءادنانيلتاومدرس نتا. ننال ىفذخأي ءادوهليقو سائلا خأيءاذ

 ع ديو ردو دونر ا

 نان نبيذ 3 9ع

 ايلا

 اهو روسو لاق هتلفاذانك سادات تس فتالاوتهاو

 ىنارعللا تشي تع جس مادا سلاف ىدنع هنأ اوصو لا بيرم فرح

 < ع 3 ع 3 ..2ةهم*# 9و مد

 تقلا نالاورعوأ داو ىعع ب ايرساواغامتلا وب نون<# نون * نون لى

 م ان حس

 وهوْنلا ميصضلاو ل ليوطلالحرلا راو او مه رجىأ مْ مَمنُع ئطَو و' ةغرافلا

 ىرهزالادشنأو هعضومفروكذ ٠

 معو اه ساده هس ار

 انعل رأ وفا نط ءَرصقأ 00 ابحت 00 ارا

ُ 51 

 ةلك امى تالا ةة2نالذو ءايلا مزتيومبملا خفب نذل وطال لاقي ولا اهنع ترس ىأ

 رادلا طسو هنا تيذهلا * 0 اذا 1 مهي موقلا هنو

 ىداولا ىلا متل نمءانلا نسبا قدازلا طة او 2 طنا لكلا اوءانلا تكا
0 6 

 ضائلات عدلا ىورولاك فنالا رة ةنيبلا ياا قدرطلاههوفهئلاو

 ىأ شحم ىلءاونوكن كسباو الت لاو حلآلا ف كلل هةشن ؟اعل متوشن لاه 5 ةرمهتلا اومدق |

 اهملجل اةعق :زىامذاهمؤانان" ا - لإ ”وتاملكتب هيف لكن قدحألا نك لْدوَم ا ةرطاأ|

 5 .هرمع

 اهلوقيةاداودالَعَمْْل * د )كنود دانك آلا تاكواف 1١ همز

 موس ساد مّ

 حواعم هاماوةس ,نعلاواف آلام وهيا مهي ناك ى أت اقفءرعش 7 اهغلمق |

 تلاف مىانسأَف و را راركساظاوا | ال

 »ب توم دع

 اهلينساَو 5 وناكتن كوب و 1 ءاولاَنا فعتا ب . قر



 نا "لمكسلا ىف دار 4

 ليي هأ نئلااكرجم

 (ننشنإ)اب' 11: «نوتلا فرس + ءالنال سف 357

 لدا ىلع رك دلا لما كوشك و ذاا نما وهو كلدك ةناجداكو فيما عرو فيعشلا

 "ل نم انو نا د لقاعمداتعنم فودو حان ددنأَو
- 24 

 ١ دكه 5-9 ص ومو - 9 ةماس

 ١ ناكل ان معهجدرو #3 0 سولاقانأ م

 لبق ةوباخنالا نواب نيت ا(نخ) ' دوجأنسحأ عفراولات اناعئوربو
116 

 00-152200 0 ل عرب لسكو هنعتوصْلاقريصي ىَح «اكبلاددرتود
 ب سادس 1

 نَدَسَد هنن اللاق ةنآ لع تن دع فو اهئاكبف نمار 0 0-0 ىنالا

 ميتين اعبر ابل قاننتسز رمش لاك ةيزاإل نيتي مسمع ىضر

 قالا كاكشلاو فنالا ىف اكبلاكنينكلا فرهوملا اضيق ادناكضضلا نمنوكينينكناو

 ىدسألا نضَح نب ازد هلوق فنألا قةاكبلاكنينأتا ن و ربا لاق
 أ - م

 - ا 2 -- م

 اهم ريشا هيلا 3 تشهح اوتوعنأَن ها كي

 نيت مابا نودناكبلان جرس روينا ا و

 هللا هقلالوسترباصأ اس دس ل مهلا نمنذلاكفنالان ةتوصلاحورخ

 ةمطاةثردحفو نوكس اوفر ريش افدلاح ثندح فو 0

 لعتا وانام زف ناذثالاهرهطأ اذا ضلال و ينس بابلايماق هيلع هللا ناو
0 
 ٠ نينه لبو نينه ١ وهذماقخكا ذاكننَر درلاو عفاقيق ا وصح 700

 قؤفوهل قو لهوا لاق دحاو عمن عون لاقي نينآلا لم
 هه < مل 9 ىي ل

 بذهلا امد ًةللتاو موسدللا توصل ترشد نأ ةنغلا درسملا لاق اهتم ا

 1 ةنحاهيفو انو انسه الاقد مشاكل ىلا عجرمدلكلاااك ةنغلا مترشح
 ها ق6 +
 باو نحدفو انستالاو يتطابق ٠ لل دقو ا ا أ

 9 و م 5و

 عت ركن باهدلاق نخ

 3 2 ٠ َنئازاضقلاادوسلا نمالو 35 ّنّدَحَولاَن 1كلنيوأع

 بازعأن يلا لاثو ريتا ةلذكو تننالا نب تاو مغلا قمنا ى ءالا نا

 نانثلاو هقن "زق مدلكتلا رش اذا نطمح دق و هنمانللا اووتشايلنأ دس نينكتا نالكى ىب

 هو

 هات نت و وتنال قالها كملت وننالاقنمبأ. ءاد
٠ 
0 

 نه جد

 ١ عمن لوأيش ىلاقف 5 ةعاسلوقف لَن م

 آ

770 



 110 1س ا شو 1 >9 ك0

 1 (نخ) نونلا رح و. ءاملالضف

 رز ذتدحاو فاش ذيك مديسابا ا اوم اق هي

 وو ٠

 ناو لواضإ 3 دامو نانا يرانا

007 
١ 

 ةنطاخاو شعب أل لوبان تشاو رن رات (ننخ)

 - هم ثةض ء د -و

 نشا ادلة وأ نح طاع 5 لوزن نم لوقلا ل ثقلأو حمرا طا لاو ةلّراغملا
 م 0

 يعلم نجض املا ا ىلا « تصدقت دوا جرلا لئمءاضمو فاشل

 تاضخامىفابعللا اهنَسكلَذكو اهفرصا ذاق ورعملا اوكي دهلا سلس لاق غرير

 يورو كذا جية لاعبو اريام بخيل ١

 ندا ضار راب اوتالا نم 003 نبل باعصلا قانا

 - 54 - "م

 8 د

 ندا باعصا "رلدجاوالا نم ب درضنا ودتاكمح ر رد الون دردمال ىذا اهوا جبيل

 ثبللا (نفخإ باودلالاَدي ىذلا نصح ار ءالانبا هذ ألذ انْضيفبَصَك لاَعيلدملا

 ثيللادارأى داو فركضناذدر نا 0 زودنا ةدسبجاول ماهل لائم

 دعهننو لاق أطخهفءانلاولاوءابفلا فرح ىفءانرت ذدقو ماعلا لاثر ىهو ءاجبايَناغَبا

 هاينرتسان ملا ىلا ارعالا نبا فور وهو رورو شاب هيفٍت يدعو لاني ةديسأ منان

 17 رح بريطزامل وا لات امللا ثمللا هريغل هعمسأم ب ْسرغفرحوفز رو.هتموأ لاق ,نطبلا

 اننا كلذكسلإ ونمت ألا عسفان مح لعحروصنمولأ لامك عب : ,رشنلا ةقانلا كلذ كو ني

 نالعتن ونافمحيفن ونلاو فيلا ن وتلا ولم مرةزاصوذلا دارمبا ن مناد

 ً 29 م
 ريثكل :ةييدملا نييواهتد 3 . نماسف رق عضوم ميس !نافخو ةيصأءابلاو

 2تءومم تب «. بهو

 ديبار انزل شو * اننيف>ندروأسل ىنتفد شف

 ناهس ُثدللا رد هينا ىلع هوقو لت لوام ن منام لكلا منا تاغ «(نقخإ)

 «(نخ- )ب "ئثفةيبرعلا نم سدلورودنموأ لاق موسفنأ ىلع را هي نم هب ىهني مسا
 دبردنبالاق ناو هولا نيمضقلاو نذل هن مصار
 نماهلص وسب َرءةسرافاهلصأ ةلكإ نضمن س1, لوقلا معلا .ادرسنمأ

 ُح 3 نماحناو هيدر عال ناجي مهتراشحسانلا ناو سدو َناَلا لعام مهو

 ادكح جانااوهوهل |وق

 رحاهك له كمااو بيدهتلا
 هيدا (,تدامىفادرتلو

 لولا ىلا تةلأو هلو-ق
 لاقو حامعلا ىفاذك ن.ئم
 "ىلا تّدأوةياورلا ىناغصلا
 ويعم ها لا نهنعلوقلا

 ملا نوجللا مجب ندللا هلوق
 نعللا 0

 ويعم هأ ءاطبلا

 مدقت انف ندر وام هلوق

 ءاملا نت ةحقمداشنا

 نونل !لدب ةانثملا وئزمهملا

 ها ىورام_م.وىلوالا
 ىوصم

 ىلعاناج مهلوق نمهلوق
 "يله كلا ةرامع ىهزللا نطلا



 ا ا نوتلا فرع حلال م
 << ةد ع8

 شو ةدماو َنْسَحوْنْدَلا تك ِنّدْسآلارغصتوههقلاتاذؤ ف نشحأثددحلا فو دا ةىعب

 قو ةلاوُك ماقالو قلاع انف خ انتي نئاعو أب ءلخاجتوالج وأدذؤحتو نشل نسل لح

 00 . / 0 2 » مف 13

 : نال لا هنأ رخآلا هثيدح ىو  هتاناورىدحاى اونشوشحا هنعمتلا ىذ در رع تن لح

 اكاد اعيد -قق و هن تينا نورتو رح أن دخان مسند

 39 ونيعلار هج ا ودا ا ا رجا مو ضرالا < يحتال
 0 ا

 5 لعد 3و اًنشكهدجو هنّشْحتساَو هوغو تشو تاك اذه نم اك أم لك كاذكو و اولا

 انوكي يلع نسا و توفرسملا نكس اماو الساو اقتل ءالعل ارك ذي ةنع قنا كر
 لام هم -

 اذا ةنشْحو هوو هش وذلهناو قأطبال تعصف أت نانا ع ندَحنالفو لمعلاولوقلاق

 5 مسكس سو دس 3
 ع ها ءالمو هنوسخهريسغوبوشلا فو ناشلا َنْشْحْناك

 | ةينكو هانتك ل مرو ةراجا تان ضرأو م" ةلغياذلا ضرألا ةانسذكناو لمعلا نم أ .ةنقان ةلمكتلا فدا ٠
 0 قد دادانكو هش طالع و را ثىدحقوحالساا5 درك" ء[ا ىعم وابز رءافعءاةشحخ

 5 ّى انت هلا 2 ط 11 5 2 يفد ةمطعغت ةمسكتو

 ري ا ََق د ركخزو# 8-5 ندخرشعدو 1 3 قرطلا

 و 7 #7 ءسمو © -

 ل ةرارؤل هيبتا 3 0

 و 29 4

 نظف رأو 55 ل و9 مخ يمل خ] امو ال

 ا
 5 هءد ِء 1-2 2ع 756 < 5 ه2

 526-5 ةرتمع لاقت ةرعوأ 0 و هل ءالفالحت كا و

 و زهد ص هع م
 2 كلهدحا 0 9 5 ردع ار اذ علك رمعل

 مه 5

 قمر ككرامانو ككاو
 |[ ب وه » ذ!إظر *م و. -

 اة ”1ق وأ بلكلانام ل لسثمفو ه هشنع هش بلكلاَىلا 1

 لقانون ثكتاو عد واذا هردصهدلَعَن شكو هرْدص هملع ريس سرا

 ناعيقلاو ضو قدوكتتبحاهيواءاقحا دج ريا للنمسا قزم ار 35

 هم نما ف هن ضرالا عشر رس ءانيكذتا ةف.دتوألاك و ام 2-0-0

 ةئددكخو ىرعكلذعت قو لكو توولاةنوتك ارضا ووو ”لشرلا رلتكح زك اهلمقلا ىف

 نسخ اوه-دقو ناحية كونو قمة لا قبرعلا نوط نمنلم

 7+ هع

 نشحن م اهفرع اةيشنش تم لكلا( ذه ىارعألا نبا ىو ويل كو اشتريت شاَحو

 هرسقو



 541 (نشخ) نونلا فرح 3 ءاذنال صف

 ناوزب زعلا لي زنتلا فو. ءىشلاهبفْنّرك ىذلا عضوملا ملم نازل هب يحاور ارْخْف

 ةلازرلا و ئذلا هيفنرمعامىازلا مفبنرْماو نزالناْلَع5 هن ةارخناو و هاتان دنعالا تنم

 هانعمىرابنالا نبا لاعت هلل يارب ئد نع مكس لوقأالوزييزعلا لذ زئثلا قو أ نئازكنا ةددسماو
 مهنعاهراتتسناو سانلا ىلءاهضو ملا بورغلل ل بقو . هتئاالا العيال يلا هللا ]ب ْتْودُع

 ده افةنارخ تاخدا ذا ئاَرْخ نآرقلا تانآ امنا ةشيعنتايفسلاوو هيسعاذا لاما وو

 نو زول لاملاهمف عمو ىذلا'"اع :رلابشارقلا نمد الاهيشلاك اهيفام ىف رعت ىج اهنمرختالنأ

 امهالكةناسل ناتو هيزانو هبلكناسنالا ناو هنذنوزخلا بسن م هنالةنانرخءاعولا منو

 لاند رهأ !ىتي راسا ازخواط رفح كيرا ناك اذاهئءالثامقالاقو .لتكا ىلع

 . لاق وتاةلاوناسللا نعي كرخاو رخآو
 ه 7و مة

 نراك اوبس وت ىلع نم دق »* يس
 - ا

 ب هم ب ©" وو تدرس 8 و مودع

 نرحوانوزتحوانزخ نزح نزحو نزيك ريسكلانم لا اَنزَح و هش هتزتح همت 2

 ةدرطلاق هنم واقرب لثمنتنأو رغب .زخوهف

 رخدملا ملت امنا #3 اهمكانيفنرممال

 ميس با هممصتةف ع 700 دلك علما يقف

 قيرطلانزاذانذخأو كريما در رطل تملا ناوي دحاو فاد لاو نايكاك

 بيلي ارعالا نس أ ع نع بلغت ئوروثدللا هل هأ (نسخ )عاج رقاانذخأ ىقاهرصاتو

 2 مهب نإ #7 2

 ئن لكن مشرحألان ّحآلاو نسل (ندخإ) كلذ نمهّقانذَوعن رعد لذاذا لج رلا
 ىلإ ارعالا نيادشنأ ءانْسْحوةنْشَح ىثنالاو ناسخ عج #4 ياتو نقلا لاو « لاك

 7 هت تو 9

 رثقلا قرم متبَلءاسفس كرا 39 د ناطر رملا ”هزح ىدد

 #لس هع ل 4 ا < ب ايقشلاي 2-

 وب يرض دك زجل نت وو ةناشحو همس حس

 م 1 - 2-85

 9 0 نش حجلا ا اورام زوقك ةقابماوهو وع
 9 هدد5 ووعد و مكد»

 ه4 .ي ردا هيوم نعبو ظنقأ ن م 7 نيد نياايديزاننلعت 10
 ٠

 . نطبلا اناوح فام 03 نأّصلا ىعنمناتبرشو 31 / ل

 نعت ان مكرأ اهب كرب * يشي تابيراكنم خ

 ( ريع سداس برعلا ناسأ 59 68(

 عفرلابطويضموه هناسا هلوق

 وهو مكحناو لصصالا ىف

 ودعم هآ 00

 "يلمكتلاك بيذهتلا فدازوم
 نزخأ ىنارعالان با نع

 رقفدعي ىغتسا اذا ل>رلا

 ئيم» هلأ



 لج :لمكتلاىفداز
 ةانثملادشوءالنا مضي ةيئاذخ
 هليمو هأ مضخة ينعلا

 (نزخ)  نوثلافرح « ءاملالصق 1

 ١ ١ نعاشلا لوقهنمو ءاهريغي نونا

 : .: رهاطرب غاب كرية ضئاك « . كيك ماغلاو ماعلا توتُحَتِيأ

 اعاناكاممن اك لذو 10:0 اع ماك بد ايدل ماعلا امام از دارأ

 + رصلا بيسملا فيرشلا لاح زلا ىلا بط : هلامربتكحمااذا يملا لخ رلا ناكبف دج

 : !ينيجملا فرشتيفةنسلا ةبودجفف اهتومهيفكملاهااهحوزيف هيوم لقاثابننلا

 راعلااهءاؤ-اهب َرْخةضْءاَك اراعاهلهأ ثروامًارغ هلاعىهشدعتوهبس 1 لءاهبسنف دا

 1 اضئا نكت ناوامارخ ناكهاطولا نأ ةسيئاثلاو اضئاح تننأ اهنأ امهادخا يتم نم

 رب لوقدهنمو ةأرلالجرلاٌجورئاشيأ اةنوشلشاو
 رع برا نمو أ َكدمالا سانلا نم * ةنوُتح ىذن معا ءاوقآلا عع امو

 ] جوزلا تي له نانخنأ ميله أقرا لرلا ني ةرهاسملا عج ةنوْاوروصنموأ لاق

 ىهو دائما ترعس ليمن نا اهلهأو ةأرملا ثاتحأ حو زلا تبل #هأ 7
 ظ ءاقتلال ةرهاصمل

 را ىبومت لاق لسو هيلع هللا لص يتلا نأ نصح ة نيب نعاكو دو امم نيناتحلا

 -و<

 خالات ىفضف كادت لافف هلل عبشو د د ع

 6ب

 للا حوا

 مكحما ىفو قيدصلانيدكتاو نمل «(2-0) معاش الاب تكد !اتيدكق اول

 ناعم نوكسح.:كلرد داخي ىذلا نيد ناو ند اوءاند د نادخأ باو ثدلا حالا
 هيا - هاى

 ُ ند نمديوعنتيال لهاا اوناكواهنتح ةيراملا ندخو نطابو رهاظ هلك 5

 11110 قبرا دانا ةيةبحا ملاذا همدمالسالاءاقةيراملا

 نرحآلاو قيدضأ!َنيِدَْناوُْن دنا نيِدَحم ال 7 لسيلخر 2 وهلا حاتج انا مالسلا
- 2-7 

 ةيراملا خذا ذنمو # ندجألكاذام اه ناو 5 ةبوزلاةنادُآلاوُذ

 ءاهدص ند ينأى عين ادشأت اذار تاخاسمريغ تنس زحلا لزعتلا فو

 ا ا

 ل دشنأو نانثألا نامتدسْا ثنللا (ننخإ) ١ اريشك سانلا ندا ةيدخ ل رو

 ىو زانككناندلاب أوصلاو فيغتاذهروصتمو لاق * عاهد ىلاَناان

 ةءاّقلاو ةعْومل انة دعطقلا ةنوعُدلا /(نعذخ )»© مهوءامناو هريغود سعى أن ءانل

 الوئرخزالا لاق راسمنالانيتطىق نوكت لاوط ٌتاَديدن طار (( نطرخنإ) مصنتلاوأ
 مدع دو 2 047-5 5 202 مخ

هر ئشلا نزح (نزخإ) .لعأ هتلاودض ةببرع اههسحأ
 ا هل عجو هزرح اهيزتحاوانرح 

5 

 ف



 1 (نتخإ نونلافرح 4 ءاللال ضف

 2 همس
 ٌكاذكو نتخةج رتدعب ىرهوط ااه رك ذةجسرتااهذهو ندب اراتلا“ ئذ لكن منن عبللا ثيللا

 امدح وام تص ةيراخس اومالغلا َنَح 03 ىرهوط ا لعدد مواضب اىربنبا هركذ

 و 5< 7

 نوسدمانينللاو ءامللض ملا لاخر || نينا لدقو دروع نال اوتاتخلا مسالا

 َكاذناتلناو مالهلانئادا لْمفمناو نئاكنا ةعانصُةنات داو ءاوسلاذ ف ىءالاوزكذلا

 2و .دو-

 ونأل اف ب عع 6 كلا نمل عضم 4 الع ءاك ملا

 نح ودقتف ناناقملا قتلا ذأ ىؤرملاثدذحلا هنمو قئنالاو رك ذل نم ا روصنم

 نضطقشلاو راذعالا ام_وءطقل لاق هوةيراخلا جرفو مالغلاركذن 0 ضو دوال

 نعمة اكل ناجتاتخء اذ هناشخر ايم قرم رفق ةفشلان وع ٌقءمو

 اذككا تا هان ساس نأ ءانعمسدل او لعتسماممات>نالامناةخن ءلفاسةأرملا نم هرك ذل

 ىهتسل او عطقلا فتيصقتسا اذا هئاتخ تر عل لاقي و عطقلا نكن لصأ و هاك ىفاشلا 31

 ةأسخاونأ نتكشا آر ءالانا ىممالالام هتخاوأ نباح وتلا ل برلمان كاوا

 لدراَناَو ُةَنَدَكَي ءاالاوناتشأعجلاو هن هنأ م البق نهناكن م هلكو هن مارال

 متالا وهمي وزىأ مسو هيلع هللا ىلصهنلال و داو ديلا يو ا را

 ماةنتكناوامهعمصر مصلاوةرملا لبق مُتاَتَْألاو ورا لبق مءاننألا تي ذهغلا .ةَبوُدلا
 ناحل مهو حالا والالم ةأرملا لبق نم ناك م لك نما هزيغ بنترتلا اذه ىلعو ةأرملا

 ةيئارلا زبيد شنأو :هشنبا و نسر ُنيكش مال امو ترعلادن انك
 يو ل م و

 همام تعلم اذا 2 ىد + هرراج توكست نأ قءامو

 ةيلاع روهمو قدصن اح “© هن . واعر أبنا :

 ليو 57 نيمو ملص ياما لصق لوسر انتشار رهف ركيولأو

 مهيفءارأال لاق دن الا ار قىتح نتلوعبلالا نتني زْنيدْس الوم الاهذهأر قف هسنتتتخر عشىلا

 لدرلان عريب نبديعس لعس لاه اًضي[ىرهزالاى 5 و هن سها مأ هت دارأٌنيفاهارأال 9و

 ريضل نكن ارمملأْنب) نييفاهارأال لاهم الا زخ[ىلا نملع ان الالتتف هنن سعا مأ سر ىرب

 4 5 زلا كلا ذانمحاضي ؟ناوالاو لاق موملا ىف ٌوْرْملا]--رلاوه رّدسنتا خعانالفتتاشلاقي

 أف ةأ ارم لقال نام رم فنأ !ساو لسح رنمدل بق نضناكن مو ع وم انفو 20

 تااذكو ةرهاصملا هن وذل وضد موأ لاق ةنئحةأرملاو 0 رلآو زال نانمحاعوبأوةأزملا

 تتفح



 كيرذلاب بردا نيبامهلوق

 مكحن اىفاكةد>ومءامد رخآ

 ها ةيلمكتلاو

 هطيض نئعبُح سنو هلوق
 قدزرفك اهريغو ل مكتلا ف

 هلبصم نأ لعذقو

 (نئعبخ) ثونلافزرح » ءامللال صف عه

000000000 

 0 دا ات 00-- هنتاي قلما ةطفام

 هع ادع 9<

 اعد قاب لجل از خالا نا م د هقلسبلق تبسم

 هيفب باصأ نمرخاثددح فو هرازا نسعي قعو نطبلا ىلا م هنتاي اذا نبأ بلصلا

 فينو دما هنوثؤهنمدخ أ, الئأ هلع قالب ربة جاستعن نم
7 - 
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 لت ري ناوي ماعلا ىع :. كنك سي ناريغن مدينا" 17

 اهناومءاوأ لاك صيِلشتلاوه ىذل نينا نمو نئالعافنمفاالا و تالوعمنمءافلاو
 ”و صدع ةه. مست

 نادك أ بون نم بام لك ناك قريع تنئسناو هزيل تةطعك ناك كنال اوك ىع

 رعالانباب دشن بل لوقو قمنا لوق ذه سناب 55-7

 موش

 نيا يلا نما غارأ #3 صرف نايس ضوحن ماهل ناكر

 - الوشم رصقىأ اهمظلوطنم يسحب لاسقف ىارعالانبا هرمسسقوا يقل اهتبَحىأ

 ظ ءيمه2 ا و وهء ماع انو 5 دس: وو 26
 اشا]ام وكلا تورك قمن ح لسدو ءمظلارصقف لدقبا ضلوا

 ١ 57 ماوبَركنيبا ةدازملاقىدناو .ةدشلا ةدشلل د عتسساو هب هبمع اذا ماعطلا نيو

 ةريوخلا قناة (ناعبخ) ئولادفو ظ مضتىذلا وتهو تابنشتو تانبَخ
 0 0 0 ول

 ٠ : لاك ديدس ظدل ه2 نانقمتح سصددو

 وسو. صم ساد وصس 5.3 هوم هم و 5 5 ع

 ا , ناعيخىرقلا درفت ها 3 ىلا همف بجرب تما # كسا نقار است تدار

 هيظعلا لكن اديدشلا لاجرلا نمةنئسشلا ةدسعولأ ديدشلا وعلا لاجرلان ماضي نعبلتاو

 دشنأو هل عدلا لثم ديدشلا مظل ةنشعللا ىرهودلا نمل 00 ا
 هم 5 هس د

 دسالا شوف اطلا دروب لانو 2 عز هقالحأ ى قلك ثعبح ورعولأ

 الياطضانج نب د واروع 5 100

 دلبا اتقي قوزرلا لاو

 التلا تَسراعإكلااذ # ٌتانئعبحءاشَعلا تاساوح

 ا ىهى »بيعي ماعطلا نيسلا ماسلا :لكااببوع نوع ساه لاعب تالؤك ل اتاساوح

 لاوو تاوعحت تابساودج ىنعفنيخلاريكيءاشعلا كور نمو نم « | دعا ٌتايفو نس تالوكأ

 ثىللا



 مو (نمخ) ٠ نونلا فرح « ءاملن اوءالا لصف

 وهو هلثم ٌبيِحوَلاو لاك دع اوتار“ هلعللا موبيل ىفةقانلا بح نأ ىمصالا مفلعت

 دعنالا كالدن روك الو ةدحاوةّرمالا"هلءالاوغ ويلا ق لاختال تناك اذاةنسحلباو 5 مرعلامالاك

 ضء«»فو ةلءالاو مولا ىفةدحاولا ةَرملا ىأةيْسَلاَو نمل لك أي وهو امنايلأ ل فتول اوشا

 هنا نب دهازلاورعوبأ قرف ىربثبا لاق فلا عب زاب الهال ويلا تب ىًالوصالا

 لك أي نة ولافةدخاولا ةّرملل امه اكو سانلا فةيحولاو قيل ىف ةنمل الاسقف ةسبجولاو

 نيل او ةمامقلا مون نيملا و ةرض مو: ل! قةقانلاَتاذكن أدم اوةدداوة سهم ودل قناسنالا

 كراع نما هلسيد عاقل , امم الموب نيساالاَّناك امو لاا

 ناحد ةفداشرلل قول ميش لكو البر اعل ثلا فو هللا هناسآو كره لجرلا ناحدقو
 ا هوم 7

 لاهو عيبا مازن "ماو نيل هنو نبَح نين تاس اب اكزهالا
 سم 57 م 9 2

 نهد لو اويل غ نكلو 03 اهيا ] باطم رهتَع لد ُ ةغلاذلا
2 

 وهاد 3 - 0 8 ءءء 8- 1 2000 1 -

 كة سلامك سفاي عدص « هنود ىددعالو لبل حو, علملوقو

 ناحو كتفه ل السلات بوكو ءةل[ناعو خا نم نوكيونيلسا نمنؤكي

 نءهولمأ اماوغلبن تأ مهل نانو ادولو حام مهلناحموقلا نْحأو د 7 «عرزلا لس

 ثونايلا ُهئاَداَو عل ناانلناحىأ * انج أ امدعت مانت بعيك * دو فارعالا نبا

 19111111 هناةناحاو رهن غابت (هتريلا جاوب ناجم ىرهوبلسا : عازكن ع

 واولا تنكس لفة لا.:م ةرفاحواصأو ثنؤود وركذب فورعمثوناملاو رانا ٌثوناح

 زواج ئذلا مسالا ربا اوني فرب هسنم عنارلا نال ٌتنناوملا عججباو ءاتتنأتلا ءاهتيلقا

 نيللاولا فو رحدجأهنم عبارلا فر ا نكيلاذا ريغصتلاو عملا ىف ىاب رلا ىلا فرح أ ةعبرأ

 امنا واولا تبلقم ٌتونو- تراصف نيعلا ىلعماللإَت مدع توودح هلصأ تونا ىزب نبا لاق ظ

 مع هاو توُيَعُط ا صأو ُتوُعاط تونا لئمو تواتر اصف اهل قاعات لال

 ةطامخ ان هصاقا اموات يالطيب (نخ) ((ةههملا "اننا ل بصف )
 سله) مح 0-0 90ه

 نملقتك عيجشوم عقر هتطفن ب وثلاَلدْلَد ٌتءفراذا انيس بدلا تفي ثلا لاك

 ندب عفر :لاق ع :وفرملاهب بوث لذأ ذوو لج رلا باث ةنسناو لاق ىبصلا بوثب لعب اكرصتيو
 32# ساس

 ءاعولا ةنسللاو اهدلقي , هنال هرازا ف ل_حرلا اهذاديذقإ هر هسا انبخ نيج دقو“ أمد

 لاح 21 ل لروظ ىلعهتلج نا ا وهف كنمامأ ادةلعح تافاضن كلذك لمعم ءوشلا يقلع ْ ١



 (ثح) نونلاف رح 4 ءاللال ضف 4

 ْ 7 و - عروس هني ص ع 1 6 5

 هسا هلفاعو نيكللادعب نيل اق اهننكل ادعبهتنملاالاءاقا امو ن الاد لقطع

 .: دعا نمناحأو اضيأ هثعانًا حو همام رح أ ساكلاذكو ىئايعللا نعةريخالا نيا ن : ءانابحو
 و م 2 زو

 0 هاذ | مخي حناح دقن ْيفتلاَو هدو برق ىأ هلبحاحو اًنتح هال عج شلا نحو نغنأ

 ١ لع نأ 0 _ نطمح دل لثمو لاق تلا ذهريخةشثبل فصل ىلا

 .57 م هو همم 8 2 "0و

 |ىممالالاق ةيمْرالاَف نب أزغ ازرع ةنكمالا ف ف وردنا ناكملا لع لذتةلك ثمح ةجن ىو

 ف ان هيؤيسوتستع نارئمانطلا من طاغش مح .و نت بأ ةصاخلا وةَماعلا همفّ .لضاممو ْ

 ا ( "لغتان أباك كاذكو تح نح لعن رك“ انشأ هن دوس باك تنأ ا

 طابعا ةسدرعش ناممرلا نم فرط نيف نافرط تمحو نحنا لنعاو متاحوبأ ْ
 تءارلوقتن أت اوصلاو لاه تح اعماههواع-سانلا نمريثكو لاق هزوايالدحام.ممدحاو

 لقتل فونت عضرم ألا ىأتلشثيحْبما اوهنقتنكا هكا يابا ثءح

 | فرطاذ-هف قولا كلذ ف ىأ جافا رخزي حك تًأرلوقتو امش ك ثري ع نم الكوزبزعلا

 ىأو نب هيفُّنسحع هونك ذاق مالك لَ رلاد هيف رح هداك ا ذهن اثلا اريصدقو

 نكتودحاو امهانعماوناكن ياواوناك 00 تيخما عمّن أن ال ٌتيحوهفعضوم
 مولوتقو واذاوذاواكنح عض دوم النا اعلا ملعاو نيظفللا فالتخالا ههند د عجبا او زاحأ

 ثرخ ة جرت ىف هلك كلذرك د دقو تكحلذاو تتح نكعو تعالت اروقة: ىموةعاسو

 و تا 1 0 ولأ اًنيحميت قة اذا ناكملا,ٌتنحأ أح انتم تسقي ؟ فعملت ايكو

 ىأتالفآ ةورتنحكو نيباحآلا قو انايخأ ذك ل - عفن نالقر ايلعمكعيوأ بنام

 ليلو ملون لكفأ تلعتماذادفانلا تو لخديل لك الا تقوراطتنا اذا شرا ولا نوهت 2 1

 لملاك تكلا مسالا لءلاوعويلا ف ةرمانيك اهني كودقانلا نحو هنيفاهلتاتقو |
 2 ها دوو ةمسو# 9 9 ج << م8 2 2 8

 اهتيح بظؤلا لعق رآتنح ناو »*« انك لانعىوراتنفااذا البامصي

 الكفر يد كي ا ازاكانالاثيدحفو
 - فك هو 9

 كا مس

 مولعم

 ٠ | [ هش اهنيحناحالو تن احامرخلا نم + فان اليمين عىوأسُناو ةّنستب تلاق وا

 ظ أ - ٠ .اهئحتاسةنسم ماما د هنمؤل نودانس امى أنبأ س دلو

 7 جاف مكقمْحٍ زوضالو ناملا مدمن فن | لوجو احلا حرت ت رح لفتالو كاملا نم

 انفسنا ني اا

 اعلا

 سلاح ابا



 00177702 أفححيييكككذَُُ[_+|+)ثممغث)ؤىثىشثش

 41 (نيح) نونلاف رح »+ ءاجلا لصف
5 

 07 و7 7

 بهذي ةسغالا ل-5أن م هر "دهاشنمعسجوى :رهزالا لاق ةيسشعونودع لك لمقو روش هبت

 هنأنيح لك اهلك قود ل وزع هلوق ىف ىءملافلاق نامزالا عي + لي تقولك مانيلا نأ ىلا

 ةغباتلالوق تقولا ةلزنج نيا نأ ىلع ليلدلاو لاق ميلا اهعفن عطش الت قو لكى ف اهب عفت

 مجا رئابحو ابجهقلَطُت * هم ءوسنمتوقارلااهرذانت“ .. .ىجمدالاهدشنأ
 هوم 5س

 قبر طلاىف مهلحاور 6 | لمزابا ثيدحفو انقو دوعي وأو هلأ فخ مسلا نأ علا

 لوز عهوقو ءارلاو النبل ريك ىوريو لولا نوك رلا تفو أل زل نيحأ ذهاولاقو
 ا هوم وحد

 ىلاغت هل أوقو حاجزا نءعتومدعب ىأ م هيدي هما .ةلا ايقدعيى نيد هَ ندعتلو

8 

 ايدو عا عجبني او يلا ؟عجلاواهيفاواهما ىلا دملا ضن تحاك نيج حم نعل

 امأو وهام نوح ّتالو زب زءلا: لب زغتلا ىفو تو دل نعجن الاول هيططااواشإأ 0

 1 ١ 5 : ه0 7 0 4
 اومعن ا ماذا اديتولضفملاو « فطاعنمامز توفطاعلا .. . . ةزحوف أل وقأ |

 ا "1 يضخ ص 9

 اهدازاك نيد ىفءاتلادازهنا ممنودعاقلاون وعاقلال ثمن روفطاعلادارأ هنال يق هدمت ننالاف 7 ع « . ٠

 نال تع 3 انيلصو انامبىرادىأتل ىو هلوقىفرخالا
 سم -

 م سص سر 96 سا

 نال 1 نا 5 اهلمفام ىلءةزمهلا كرس قلو ءانتلادازف نت" الادارأ

 الدو قولا ىفهيلعن وك امد- ىلع لصولا ىفدا رج ةهنوةطاعلا دارأل قو ءاتلادازفت الاديرب

 اودشن أ 5نونلا دكر ناسلءاهلا قدلتف هنو راضو هنواسمهالؤَغ فقولا فلاي هنأ
 هعسد وو ا 4ددوك وم 2 عوض

 هيواهنمن ةوذاللعا * هنوأ عشت بمطابا دكعأ

 ركرس ىلا نزولا ةماعال حاتحا الفن أتلاءاهب فقولاءاههيسش هنا هنوفطاعلا ريذ تلا اصف
 لاق اذ_هىلع: نسلط اذه تاقفءانءاهلا تراص تاصواذاف همحلط اذ ده لوقت امكءان"إ ملقءاهلا

 تس ىرش :وللادشنأو تركو َنَدوَس عوير رخآىف تدفاكءانلا تدهذوةنوةطاعلا

 5 و7 هع

 ممطلاني تام دن دو معطملاو د فاماعنمامَنيححَ وطاعلا 2 وأ

 و

 قاريسلا نبادشن قرب با لاق

 مهانل تابانلا ىفىردلا من 7 ملصق زلا ل آِىَرَدَلاَف

 اومن اماذإاديتوغيسملاو * .فطاعن مامن نوفطاعلا
 م 2 -

 هئفولاع اهم رية فاو يمض تكيلااو ىهءاهلا هذه لاق

 املقعم مالا ثَدحنما تماوشت هانا #2 هيوم - الاورببملا َنولئاقلا مه

 ملا ىرهوملا دشنأو هلوق
 داشناوه ىلاغصلا ةرامع

 ةءاورلاو لخادم

 فطاعن ءامز؛ 2# نوفطاعلا

 اومعئأاماذا ادد نوغسملاو

 مهراجةمضهلا نمنوعناملاو
 مرغتةريشعلا اذا ولما لاو

 ىرذلا عقم ماف-نوقحاللاو

 معطملا نب أن امزنومعطملاو

 عوييعم هك ها



 (اننملاو نينو فوق
 امامهيفتبكسوريمأن زو

 ىكفعم ما و ومال ْ ١

 (نيح) ٠ نونلافرح »+ ءالا لصف ع

 قيل أَقلع و كلذهظاغنرتتَي خب فل دارعأ دواسة له نمنفاكملا

 قعاذه هبا نيا هحأىأرف رحالة جوه كور رح الاحوط مداْبو هد رط
- 

 )ةوةدسه 5 ه2

 بيلو لزظزبرطلا قاسورطم نس للا رو يل .اهعمناكولننح
 3 تم 2 يو 2 سا

 ةللاتتت م .عضوم نان اونيح قو لا ىلاءاجو هتلحارب ف اكسال بهذ لالالا عدو

 رو ذ هلة دملاو# :كمنيب لم ناس اريثألا نبا لاك عضو م نانا كربأو ىرهوملا نانا رب

 ف 00و رديىلا لسوديلع هلا 0 مف
21-7 

 قرسعلاَن اسي # ةلايوطةنامح ىلاعت

 ب يحد يب

 | اتلاودوسلا بمعلاو ممل نيفلاوم الانا فاكيحاطقلا نباءاور ىربنبا لاق

 تلا ده د عنه !وقلِمادبلوصالا ىف عق راك
| 

 /ةيللا 1 7-- م 9ع

 قربت الو مولكلاوادو 3 ىعننالو عئاف كل سفتف

 00 رس نحن رسوما لوس نمل ملاذا

 لانو لاك ماما والا
 ردا نينا سن نم ضبا ىدأ 5 هروذن ىضغقيف سوبا 3

 لوقت برعلا تناك الاكام هنأ لضفملاو ءارغلا نع بيذهتلا فو 10 1 1١

 نكح ى ماطومإلا (نخج) .رينالف وكدا فرعوني رش ”الاىتاجب

 0 ا ردت عنب عضومةناحلا 0( قفشأادا

 عي لصي مهمرهدلا ن «تقو ليقورشدلا نيل «(نخ] 18 لاول ولا ةباع

 | اا سم يمل اوةنسن كتر 0 و .زالا
 ىو ه-.

 تلق ضوكا شاب »# كيرلا ا را

 نامّرلا نم تقوئملا يذلا رهدلا نميح ناسنالا ىلع أله ىلاعت هل اوقهنموةدملا حلا و

 اودعاباداو نيا ناينحألا عمجت م ن نانحالا ىععم 2 هوني ه وهو كادن وكم نآناحل وعن

 نآهلناحو ءانلاناهو.تكوءاناغولباقذاة ::و.هاوفةتاعرو ذكيحا ءاولاققذاناو دعا نيةقولا نيب
-4 

 مدصو دع

 لكل يقو ةنسّلك ليف امير نذاءنيح لك اهلك قون ىلاعت هلوقو تائب نيِحلذكَلْ

 هن

 هةيس



 1 (ناح) نونلا فرج « ءاللا لصف

 رمل نو هادحاو تبا رمش لكر وكن ودا كمصة امى كقحنم ايش

 نيرو و رااربغتمنينحتيز زو للعث نعمان فةسغاٌن ان او كاذيرخأ ىشعلاو

 ' يول ااه وفن ى بو طوام صرربألا نيُدس علا كلذك

 ةغانلا لاكو َةردع ىف ضرظ 7 ليطجلا لإ و

 ريالا كا داوك * ا ص
2-7 8 1 - 

 ع عمال سس

 وانساب نا يذم ع »* 000 0 #2 دشناو نق
 - م د

 لمان يرصاهأ دشن أو ارعالا بان ع
 رم

 نحو ّنح 0 31-3 ترن طاش ىو ثدأ
 5-5 م2

 لديامتا نحلانم 3م لءالوؤزملا هلفسن رخانا !يلعلدياماذهف سيو هل لازال

 و ناب الكُن ااءارغلا سئالاو نانو م نحالاقب :وناريغرخآ عون نانا ىلع

 ١ نا نمىوخ ندا ا نمنع اعيزرا اهلئىلا َبالكلاهذهنا ىلع ثيدحأ| 93

 53 ان يعدد <

 ما نر رع لبى نس بودونج دونك بدو كونكت قبو

 0-5 ثددح فو ةسقسعلا دولا بالكلا ل رحلات تمكسلا نبا لاقو انامزَق ف

 ظ عجب عن 0 !كاف ع ملا راتبك طوني ذا 2 ىهو نحنا َن الكا

 يسند ميت مانا كلزتسلا ل أخا مسا وسو هسا هيا بسلا اق نقلا

 كلاطبا مق ةيداومس سا نيت ىرهزالا اف فك ءاطلاو :هكسنيزذاو مسا نم لا ئ

 7 دنت ورماز سلا 0 2 كتبقاذ ف ولعلك ف قلاعتدتلاهركذ :

 هند سصقنا وني ون وىلاعتدل اا 3 ذدلدلا ترا يكتف ذات

 تاب ناسا كفرت وهل ةعقتلاوتدلبا ظ

 لاطنألا لكأو مول نيس 5 زادوا طرب /

 اًدنح كك اهلصأ نيدح ىدج عجبر ةببْلاب عر وه تما نهي نازل وجد مسا

 نافل و بلطملا دعى نأ فانمد نع نبش يريم ىلا دا اهني رس الاسطر ناك |

 مئاهلئاسن فرغم ةاهبابشو ل بام ادع ةلاقفو مشاه نيس يانأ |معايلاقفدارخلأ ئ
 557 خو سر اس

 ماوه ىرهوملا لاقو الطواغيت رولا انفَرصْنافادش ا

 5 "”ةايينيا 7 5

 ( رع سذاس ترغلاّ ال ك0 (



 (نئح) ١ .نونلافرح يب ءاللالصف عا
 5 5 ه5 مع <

 نيل جاوا 3 و ماع َُك ىفو

 : ١ ى ءرعشالا نامت ند زيلوممو لاق هنو ووشنلا نصا ىذلا ن رك اولاك

 : د 202 قف نس لوم 0 مو ردقل

 | قاذوٌر- موتنا ٌكيتَحِ حل باو ةرداصاا لإ :الارث افشل مج أا 20

 0 دعم ا شرا باد ساقام تن

 ٠

 اياد ضال نق ىوقوا يام

 ملل 1 8 207

 1 نستمر * ةعل 1 اًنسْيكنمفو

 ١ | تدعم كلذإو ةفينوتأ لاق بأََوأمن 6 101 7 ينمو ايسينأَو هكمقوسفىأ

 :اس نمت سوقا تأ عنالن ضو هدو ةفانحاف ا لوق اذه لاك رءاهلممساةناََحسوقلا

 أى هد 0 0

 نان-دوعوريبعالاءاسآدقفالاو اذهدارأ ةفسحوت اثاكت اف م .الا ةِملَعا يلع باعت ةفصوهان

 ولاقت هماثتل لاو هدو ءقدعلن وح -ميبدانألا ىلع لمان لا :ردااذاىذلاماهسلا م اور َرطم :
20 

 ال سلفا وتاب ل جسم ني نر 8 "اذا توصي ىذلا ممسلل لاقي مثيلا :
 م 8 ءو- 0“ هع < دعاوي © <

 ةيابلاور وجت مافالا دبع 8 هلإعيانانح عزه !لثساف

 ]ون 1-2 2و سدز بمر 7 هس 5

 وسمع نمامدقتمراظ ودبلا عقسي ب رطلا هلورب ى> ميوصي ينخر دلل عزوزيغنا ”ه«ةفادا

 ع وج 75 52 1 3

 اةأرملا هس هقرت هنا ثمللا ىرهزالا هتان خو قب رطو طسنم مضاوي, نانح

 انزكذ دقومابلاو هانا يتادارأ ىذلاو فرصصتلاٌقاح اذ_هىرهزالا لاف اهسأز ىل 2

 الئافو هسا هن اوين او بالا باي هلزصأ الف نونلاو هامل اامأو هعضوم ف

 أن مءامذأ 0 السب ذلك و 7 وانينحاهَما رش ةقأن مدسعنال

 "او ىرغزالا لاك هيداو هان همس : لعل خلا عنو لضرب اوت

 ا لرش نمأ ش نأ :كامودسىأرضلا نكمل نحو ةطرملاو هه 8 او دال

 ا درب ة جات

 نينا اوتضل ىن اراغالا نبا ءاكجخربصقالو ثا ااه وع امو ىف هفرصّتامو

 ََحاذالاوة لج كلوقك نأ لج لابو هؤرصا ى ءآ كل رشانع نعل امي اخ

 دشنأو لوزيال ىأدلملان ع نوال

 مظْعلا نع نديالحرحآلاو 5 متفق

 لاق ,صوقنملا َى ولان ننانوسلاو هريسفب لو تنبلاد_شنأ اذكهو ن<وهامنا ىلعت لاقو

 دا: ةمفاكل تينا
 تفتح



 5 (ننح)  نوثلافرح ٠» ءالالّضف 3

 075 )و2 د

 0 ىّتَيِل را برضتل ةموها ممن حذق نر علاقف شيرين ملدقأ طعما
 ظ هل :بالافما 33 ماهل ًارسكلا حذشلا وعيش هث«سنلام كذب اب

 هتناناوضر رباك مودم قر اوصأ ف ايتوصاا رخابب ضيفا اهكرش ع رح مسه اون

 اهل ىلاحا را نهتم اواهتم سن جف نَحد فتك تدك كلوفامأو 4 .زاعمولا هيلع

 ةغبانلا لاق نينا ادنعاهت وصمت وص ىَألبالا ني ُنيَِح ظ
 م: ري هرم ا, 9 7 1

 نوح هذ ذماهعذعذت * تا رفشم لزانماهل تسع 1

 7 ٍِح 3 هادم و ىو 65 ْ

 كب زوال كر م

 دوش لك مالظلا ىفاهبات كسةقافحا رلااجب نحكم 'الذع دعست
 افاورسسشلا ناحل لعج 2 ناسخ لمت سا6 ةوقو كلذك ناسا

 هلْخآَن مناك ثدح نيالانا كنس نق درولا دم ةيلعذ بأمل ن كلةقاثللذ ةقسقلل قوه
 سك سس نو

 لوألا وزو نكت تا او تتر نأسف ىمدالا شئ دنع

 ا
 |١ ىلاءاسنلان نود اواهقراسغملا هج و زنمىذلا اغذإو اع 2 تقلا ردا

 سوو 09 ات ع

 ص وأ الحر نأرامسالا ضاعنُف اوه جو زلاموعملاراْعَضا | اذااهدإو ىلع قرح 0

 ةناثالا بوخفل ارو را ىءانهش الل كلاقو ةناتمالو ةنامح ور اللا فشلا

 قنا هيلين اونينآلاوذ نزلا ْدَمئمذ هلتقح و زاهل ناكل ةناثللا ةئائلاةناَا|

 حوزلا ءوةدلا ااراغصا 1 اذااهداو لعدم رق ىلا اسنلا َنمنومنا لاف 0-5 نغأ |

 دياي والا# رمال شاب

 4 ال م 98 0 سم ىو
 وةنحفرضلاو اال نع ىتللو * تنرسىنةتاذ هلو عع همن

 كاكاو اال 7 الو امو احم تلطاغو نمو تنبكو هكلط هو

 ةاشنل نينالا وةقانلا ينكح ىرق :زالا ثعتتلا َنمْنَكا المآل ى 8م لديقو شلال الاوقات

 ىلا لرالا هناحلاف ةراجالو ة:اخ هلام: ديون ري بالو اش ةلماىأ“ هنا احلام لاني

 هن االو نا ةلامو ىرعوملال اك ها رعبا ماهالاو عنا لم ةلَوملا رااح

 ىشعالالاق هلع نكسملاو لاك ٌةاشالوٌفاناكأ

 نكمل فراشلاكفجرَيَب . مالا بح اهم يي 7

 ج وغو مدقق تش د دوو ءىلع دوعت اهتم ريمضلا ىربا لاق

3 5 
 ع



 (نتجج) . .. نوللافرح *« ءالاإلصضأ عرج

 أ ىلوالا هيلا تّدخ رع رح ةلصأ الو و هدكسق عد ةئاوطسا ل صأ ىف قس ناك مس و
52 - 

 |فعتاجلا كسي ناك منأ رح :|ثددتح فو م اهنضتحاف ايلا جوقة وف تاو

 عي تزيل لأ ولا قاتشاو حرت ىدبلا 0 ظ

 كلذكو هح وريث ضعنىفب وة ءنهاكح هد.سنالاق م اكواهذإورت 1اهتوصةقانل ْ

 قدح دشن الالب سو هيلع هلا ىلص تلا عممو لح .رلاوةماجلا |

 لس رخداكوحوداوب #* كي لهوا ّْ
 دا > نو

 كسي قرر كانا و :ئنلاهلا ندى كاتاوءاد وسلا اان َتنَح هللاف|

 تاتش وعر تجرم حوا ى را نو رن بدير ثد دحفىو

 نادم "للامم أ كبئانحو كتانحاولاهو كيده بو كسك اهاعفر هظ ال تلا

 ةحير فتك نكبر اوعي ديس الاخ نانحدعبام انحوىرخ 6 م 71010

 الفلق هيبسنمةيتتا يسعني نمرح 3 دع ا ١

 0 هءو ب 1 9 هم 2 هم كسب سيلا

 ممم ها ع اذ

 ا ايتن ةنتنش نبا لا ةفرطشييد شوبرا الجدع ل اذك

 لمعم «مراسغه لع بصتش ؛ىدلاولعفلا ظفالا ٠ نهلَدشنرو داوُالات خف ةفاضالا نم

 . نعمك دانحو براي كانحس لوقت برعلاو كلت لع مقءريئذلا ناك ةرانمللا ٍ

 | ةينونس د يبووب حتت اوكأ اهسئاتحودتاناكساولاف راليسىأ
 1 1 د صا < هيي 2# 8هموس

 ْ 0 و عربي ى يعش ونباهعتسيو سيلا سها لوقودقازتسا

 و ىمصالا ءاورو مس نعنع نحر راك َرءانمم لاقت فارعالانياورسقأ|

 رت نارا نبا ةياوزغ كقزروك بحر مهلعل رن ىأ ت1 رت ْ

 اذ لك م هريسفت كا ذكو دنيا ورد تا مالا نرى كالنكو :

 0-0 .٠١ ةقيكللا ىربنبادشنأو محو هلو كلو هو يعكف ١

 05 عوح القت ماقمّلكبل نا 5 كيلا كادَه عَن

 ةعرامكرمألا راقؤلا اتوا ُن اب اوم رانا رلانانطاوةج رلا نادل

 ايات ءنيد_تكولا لاقل هنعهللا ىض و رع ثيدبجف و نانا يلو بيجي أ ايمي



 و (نن-) ناؤنلا فرح .., ءاقعالضف ٠

 هيلع ههنا ل يتبدل د فاطعتلاوة -رلاو دديد بنان وه هللا َه عنف نان اصاب ٠

 ابا فلسا: نول رلااَنا نسم هواك نيل هلئاو لقفل ندع د وهو لموت نة قرو
 س9 6 مسد <

 اكربستم 55 قاغت هللاةجب رن مناف هكأ نانح "حضورك نجل داو ار يلا 2 ررلا

 سو مكيلع اناهشاذ عجررفةيضاملا ألان :هتلا لبس ىو نبذل نيطاضلاز وبقي هيقياك

 ملسو هيلع هللا ىلدىنلا تهبل كلدو مالسلا هيلع ىسع نيد ىلعةقر وزناكو سانلادنع

 ىوريثالانبا لاق ار 0 5 7 كر ردنا ا ىلد ىننلللاق هنالأ|

 نكس مالغاحد: و تااست اى ءلخد هنأ شي لسا فو لس ند الاد ملال نفر

 4 هيب نو مسالا اذه ىلا نوقطءىأ هما اور نان يلولا دما لاقفكسيولا

 لا امان ن نحكي هيلع 00 رلا فيقتل نانا مدين أرك ةنءارقلا انهم نه ّْ

 فطحل ناك اعنا فأن دلنرمان انسياب 1 مادام اوىلاعت هلوقىف قدءاو

 فراعو +! مأ بتول انعام انستا هنويسدشتأو ةجعرلا

 نامل لكتاب هيلع هت ىنلاوة هيرو 0 قانا أكانت رمأ ىأ

 نع ةمركعركذو كب هوبا ةجيركلذانلعفو ىأةمسرلا ايد ماَناَحسو ناصيس وقف ارا لك ظ

 وهلدق ربرطلاو» اكمل نمديدشلا نيا نانكاامىرذأ املاك هنأ ةي الا ءذهرف سابعا ْ

 نانراقتمنا َسعَلاو سماد ناكوب ولو ف وشاي ردو ان كلذ اكسر ل ١

 3 هنيه للاهتمام وطال يالا نانا وهفانثح م ١

 وسبا زنا هنن لبق و هول رطتاسنساهدإ و هرثا ف نك ةقانلا واغدال اوأوأ اهناطوأ

 الا كلذكو كاش اعدل داو ىلع ةقاسنل 50 وت / ثونتلاب نيا نأ 1 ريكسحالاو توصويغبو

 اهداولا تق تقائثااذاام وسان ننعم لعق فانا ينحل لع ىرعنالا قالا ع ْ

 ةيودلاهت وضرغنماهدلوذلاهئازنا ثنو ]
 قعدت للاخ »ع َتدرالا نس صوف تدع ْ

 غم واذ مفاهذألا ىلا قاتلا تّنح .وت دوصريسع نم قأم ةايتّشا و عا رزئاذهفهبلا ىلَقْن حلاق

 رعاشلالاقاهداودلا حدا ذكر عار
 ا حبصلاقاقنأا لي * اهتتع ناك احاوأ نراعي" كك "حط

 هنلع هللا لضىننلات!ثيدحلا و هبلا عرنىأهبلا نحو هسياع قطع ىأ ءيلعّيَسلاَقيو |



 مكحن اىف ةرجلا ىلا هلوق
 ريشا

 (نأ>) تالنت 5 ءاللالصف 5-1

 . هد « ل

 الدى دركذن ودان مهاكلا كوع دَدهلس نس ممل او مال ئور و

 م. 3
 | ةنافلللا 0 نتلح ]) دس 1 هرلافنوكنت ةباذكو: وادا ا (

 - ماو ع

 نةلحدقر غيمجلا اة ءاودح اوناش لبقو كهل فلط الا غلبانرتشلان مناقلك-او
 ٠ هناا ىهو ند و مقل تطرو ة ةدئاز هنونلدقو هيث باطرالا غاب اذان ا :وواريسنلا هم”و يك و<رت يك

 9 !يع 35

 ٠ ةيودتلا ىو : باذلا لبق نم تطرف يقلب نميلاهفادب لاو مهو لهاا طاب

1 - 

 ف هفاضت بار الا همق ف خاب اذاف ُبَددسهَمَدل بق صال رآلاهيقاديآذا رسل لاي دع ولأ
 - ل ظ05 7

 ى ه٠ س2 او

 هتدحاونا در هلا ةلاراغص نان او نما (نع) نضل نقل وف بلت العز زم
 9و م جس دك د هد

 ليلة اوس تئاطا بنعم يرضنال اوان ةرينك هن ضرأ أو ديازجبو ةمجح

 ىرغو ملا لاقو ماعلا تلا نيب ى ءاارابغصلاب تالق اكول +داوهوةسللا

 مةماقُك هللاقي هرغصنمى كيا لوخ موهو ذ وكي املوأشا ارقلا يذلا !ىودازةدنانجلا

 مايبنعمتا طر نبا يعاب ا ثيدحافو و لطول ىرخوملا دا زةلج عادار 6من انجترعصي

 هلاناوضرةشْاعىلءنيئادبا دحأ هليق ةأنمج | عسا عفو لذ ننوه انعم

 770 ريهز لوق هنموةداَقْيم ظالغ: نك امأ ىهويماوملاةيحاو ناموس او لالا لع

 5 ش متاحا امو #* مكن (هسد وأ ال نم

 رذلاو لادلا خش وسو اكسشانتاوفايشلاو رعوبأالا لادا مظنإ رداء ردد درو

 و يحولون هارد نبال مماكسم سادلادن مومن ناي اوه
 اخامكلوةنو نيابة نب هو لاش .لما ناب ىئاشش ىف مونيماوَح | و ةناموحاهدنجلاو

 مم

0 
 . . هس 5 0

 : وأ د عض بح وو لرلاقوم كاما مومسا ورعوألافو قرانأالوماك ايف سنا

 ا : قركسلا ناكني مب ىلع / لاك دكمنانجو

 01 ها سن جس ردات زك
 هلام نمْناَنَملا «(نح) دزالاّن م | تيفو ألا( نفيس نايم

 نسور بأ ليسا ق مجود از ءالا نبا لاف ل-بوزع

 :انةماش ضدي ناكر لام م نونلاديدشش وهى :رهزالا ةغلا ملا ةج رلا نمل راقي داب

1 7 
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 ب 10 1

 قىعما او ىلاعت هللاتاذصنمْئينَسا ن وكت نأ نش نس -وةسافنينملا ىلا هب هذ هنالديفديدشتلا

 هذ

 لاه اندإ - نم < جريد ماناتسو ىلاعت هلوقء نو ةدجرل وهو نادت نم هم ميحرلا نائما



 1 (ناح) نونلاف رح « ءاذالصف

 قزلاو ءاقسلاامفىف لعب ىذا نها ني#قحلا نبل اذسهرمساو هب ادلع فيني ٠

 ءانقسلا يبل هب نع ىذا عملا نّدْغا ىرهزالا لاق ءانملاوأ ثارمشلا هذيف بضم

 ,برعلان ع اظوذ# كلذلكو لاق مْرعوبَرصم هالاسقب ام نة هسفنءاق سلا لاقي نأزو بك

 كب الحلا ناح)) ةفض فأن ع اهرا رس عاج :اوشور شاهدوا دل

 امهو مال ن هلديلاعفوفىرهوملا لاق 4 رسل اب «لعوشيىذلائدلاوهيقو

 انين كرة ماعلا و * عم للا لئَطّلك كاد رج نبا لاك عع

 نال اكس اواي 5 00000 ظ

 7 :ذلاو ان الح ناك[ راك ذم ىوروا- را هَ وامام طقاس نبمال اىدجال عارذلا تأذيرب

 كسلا حصبالو ري زاغسلا قنا الخ اوك سل ل مذينأ دصو هن بصب تانلردأ فانا اكل ئ

 قدوس أنف ندم رئت ثا حك وراسر تنتاك تال ١ ع ظ
 أ ىمصالا لاو هنمتلدب ياو نال ةوهفلالسملا هلع ناو فزع ودا لاق هح . ظ
 فورد عي ريغصلا لل انالاا ىنامسللا لاق و معلا راغصنونل 0000 ]

 ىو نالت وهذ كلدناكن افلاق هيجل ربل قولنا دع أنآكم الشاف عن الطا ليقو

 رشف دقو مال اوه نال ملا ةتقاذابزلا اد وقم سعدت ىشررع ثيدح ظ

 ةحاو نال اوما فار ءالائبا ناو مالح زعل ىعدالا لسا ةنأثيدحلا ىف ١

 هانكس د نوإ اوقف :اَسدإواذا هن ذا ىلع نوط ىالاوه و اريغص يعل نمداونامام-فو ئ

 ”نلْصَسلا ىلا اودع ةاش اودلواذا اوناك ةيلهادلا لهن أرك ذديعشوت لاقو : هولك أتامناخ ||

 قتال كك زئانأ 5 رمش اذاهب لأ الجب ىأن الح نال - نوط هر مسهو اولاعو امتد وط رم
 نمل خاذاان الح ىعتولاق ردن بالوق ىعموهو مدقتىذلا ُط ملا كلا ذمهدنءاهتاك ةناك ش

 ىضقدا هنعمتلا ىنر نافع تيدحيفو لفات زلت هيزووةدئاز فوري لقا لل
 وهي وسو

 لطرأ همدناىأ انذللا عداك نابت عمر رخ . الاثيدحلا و نال مرا اهلي نيبح أف ظ
 5و هس < 8ةءوث

 ةديدسعوب أل اقو 200 و ملا قوال حت َتلا فلاي وىرهؤلا نال مدلك

 قف اعنا م هللا لاقو 1 رهن سئ واذام هدح ناك ةيلهامللا لهأ نا تال ى

 لاو كلذي هلك از اخسافؤ را هيك ةذقلاك تاما و دارأىذلاوهف سشاعناف كا دفتامثاو
 طل خ6 42 -ةنزرفف ىد هلو

 نايل َلئَاََمَيَس « نال تكلل . لولهم

 نيض# بت



 . (نق-) نونلافرح »« ءانلالدو 6
 8 828 - سوم سارع

 هنقح الاقالو اح سنقل لا نحو كاذكءاقسلا ىفءاملاوةبرقلا ف ّنيللاَنَه كو

 ناقشربعبو :بحاذا وبن كاو بي حبلا اذ ع 2 رق أو وه ىشحالو

 تم الباذ و ىلا اولاقف ىرهوملا هنمعدقو 1 َلاباذافلوبلا نك

 5و 0 00--] رعد دع 2

 باخ اولوبلا نقاط ان ةاحالو تق اذ ٌأرالة يدخل قو همم يع
 خم .-

 اك حس ل
 ل نقاح وهو كراخأ نيلصب الث د_+للافو ديدشل لوهلئذلان ةأنللاو طئاغلاف

 نحل تلا شبر بوك اود اواو لاو نقاحلا فهي حو 74 أ معو 3 8 101

 ىشو هلأ نمءاوذلاٌضيرملا ى طع أى 8 هركهناثيدس + اهنمو ةنقطلال ان ضد رملا

 *تغومالك لضفملا لاك ماعلا نا مالةلاغةغستدعلا ةنقاملاو“ يلا دنع د ةقورعم

 ن1 هشام د مروح

 : اتتقاحلا لدق و قنعلا اودوق ردا نيبامهنق 0 وةنقلا تممسستمو هسة لق هيقةمسد وأ

 حاملا قو ناو لاعبا يول ,ث:بيذسلا فو قتاعلا لبو نور نيام

 كذقاوربكّنقاوح نقلا لبملا فو نإّنقاح مهو قداغلالامخو وق ركل نيب ى | رتل ةنقاحلا

 11 ارا مذعن لافو يطول تأ هثقاو ذو هت نم 0 حا مهنا 2

 8 وةرتلا تدع تاتمْرهلا نانسقاطلا لاشي و ىرئالاق العام ..ةاوذأاو ناطملا سا

 ةئاملا ى الا نبا نع ىورل :ةاوذب كقاوحْنَهْطألل ملا ا هى ىردزالا

 قا اوُسْدُفو "و انين ها اس ل مول ار اسةنقاذلا لبقو وَلا ةنقاذلاو

 003 16 0 وىتنق رادو فاني ئردشو ىرك-نب 0000 ١ ىلص

 1 م

 ظ 3 و راو 20 ا اخ

 لبات هند يق و ةنم“ ذل كال هدلحف هس سرح ةمدل نقول ضهملالاك 0

 مقوم مه

 رامثالاحيراَدَمْن هدول اقاكلصتلا تقارب اهناوحأت الما

 بردا هئمو ةفوجومدلا . نتا لوقتةفئاجةنعط نمفوطلا و ع اذا 5 ثمللا لاق

 هه صم و يس 5200 هه

 ميا و هيلع مسح ودا هتعجب ىأ هتقار ١ 31 ا ل همدان 18
9 

 وهاك 0 اولا عورضلا ن نقتل لمعت نبا لف

 هدس 2 يو باع باماعو م
 اق هنفحءاقسلا ىفنيللا َنَتحوهدمسنبا عرضا هتف ماو يتحد عج تالق

 زو

 .اقسلا ف دتعحي ضامن وا رةحدقىنا نيللانيقلساو هلديزحرضل هنقدص

 0))إ)إؤ+سطه1]001]|ذ]ذذ 1000 1 1 ز

3 
2 

ْ 



 قل (نةح)  نونلافرح *« ءاملالصف

 كلما ةفاضالاب هريسي ىأةنفطاك هللا دن ةيانقلاو و ليلقانت تركى عات ”ادارأملا تان نم

 ب هل طكوهو تكتل نم لجوز هل ىلعت يتلا زاجل ةهنج مكمل وهو هنجنو
 همه رياذائنبا تلقرام نتينيفكلا لمسار هولا ان رت اشحن م ةينحرخ رخاالا|

 هنن هاقلأ هبشأز ياا حو هوو ق.ةدلاكس ايلا ننلانمالا دركي
 ردم

 ديس الاونتقلاو مك ندم ل رواها اءاطعأةئشَح هلام نم هلّندَحو ىلازعالا نب نع

 امو موقلل حلاق دا ا تل[ نيقتحاو قاتلا نيل ا

 معو - © بو

 ضرالا نَمهَعْلَسقا انافتحا لحرلا نمسا ةَوشَح راش يسحر لاو مع ذا لبملا ظ

 تناكاشم : مرق ى هل .قو ءاملا رف ظاعلا فلسا اه رف را مضامتفساو ظ

 اهرفتح تاما هولاق « نين انتوا ير رد * رشد تونا فاو

 لاه فازتو قصحاهلغس قو اهيفءاسملا نؤكمرَن للا تيكسلا نبا لاقو لرملاةئمهكااملا

 يلماعلاعادرل انيىدماقداالا فدشنأو ظ
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 ىأ ماس ع حدو اسلال تلا و د2 ىلاعافل بج منان ا دامرلاوقانث الا
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 ادايحلاوورعو نضخامو #* ورع نصح نم تعج اش

 اء و دكه و ما -2- د ا

 نيصخل اوه ن نيد-و ىربزت الاد 0 م 3 لاقل-جرمءان ددو

 ثرخلانب ردن ناصح وهنا ةءلاوألاك و لهدم ورع ىب دحأ آرذنلانبا
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 تدنرح هن بضأج لغو العن فلاب :اضخاولفطلا قرت تلا ى مهو ةنضاخلا تيعسديو هنذح

 ى :ريشقلا سي دش أو ةفين-وأ كلذ 0 أهتشاب ءت ريو اهريفاؤكتقرافو امنا

 راقيماهل ةنضاحواممع اهق 3ع ها "اب لك ع ْنِم
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 فود صاينالف ن نما ثللا هبات ف ةوذعلا لا للا ةنضاملا عاركلاقو

 ع اموب راصنالا نعي د ١!ىفو ةلميبحا انيفدنم نيران اشتو هني ينضيحاو

 1 50007 راه نعهتلا ىذر ركيفالاولاف ةفالللا ىف رتل 200000 ظ
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 هديبس نبا لاق نضل سالاو هاشماذك نْعهميَصتَحاو ابتعد مضار هس

 مصل مس ءاو ادم هن ف 70

 ِثْر د هزمو هنم هعّضو هنوذ إذ ّمنَضمحاو نانو نصي مالا نع لحرلا نصح

 اوان أ نودب هاما ماج اذافلاك ةعمسلل ةدعاشْئ م .ةفيقس موب اضيآردع

 سا ري وس 9 9 سدو

 عند عبأو ء زيزعلا دبع ىو "لنا هاوراذكك ه-:ءانونضْ ان ةودرمالا

 اوهوزئمعل ددبعوا ًاه.ءاحوراصن دال مالكلا أ دسم تلا نا ثدلاا ءاورام فال ده
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 ا ىصحاولاكّل ندا ونيرضلا ىلاةبَسنلا ن يع سماك كلا افا داب

 تجلت نيو شبا قانضحاولوةينأ وعركفاسكلالاقف؛ ىلإ ريو
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 قتلو ئاستعنل ليطادنعمأ لما ىدأو السلا عضوا اهتشح قريْنالاق

 بدلا ملأ ثتاماذاَعْسّصلا نأ كت هنالةمع مغ نيعب لاعئو ريو ل بلا بحاصل ى ألبا
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 هناضحوانضح نصح ىضلا ن صحو اهءاربّزك ؟ءانغفةمسملا نيسغالاغىورْنمو اهءار ال 8 2-6 5

 ا ءاخلا معب وههناضحوهلوق
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 ينص ىلاعتةفوقرف جاجا لاو اهسفنائيصختا مسح لاو 27 ميلا مسح ناسي

 هلوقهنمو فاقع وهو حرفلا تاصحلا ناصْالاو لاير ريغنيج قرم لاق نيفاس هريس

 و ا
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 ةردلإل ناصحخلا خا ودلا

 لاق اماكمةعنم هواهقرمشل

 ةرح نيل مضقانا صح ناك انوه موبلا لاو ىرهزال الاف اوس يردي ذاذ فك ذَنْسع كرهذالا

 اهريصحءانفلاب اي ثيح ىدأ || اورد لاق نو ىف كألام له لح .ز نع ماكس ضغبل سو اهئاناو اهروك دا
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 ها || عقلا نادااو 0 5 . © هدي

 3 هدي ف عرش ىعبملا لوقىلا بهد هيوم 2ايخ
 ىرةلاردمال لمكان وصلا نأ 3 ىدرلا قون لع اعدتاو

 نمو لك اود تف م هع ا ىلعالا إدا هنالائاصح نم .رفلا ب رهسلبقو

 لاقفةنسلاصلاقذهلاٌةدعاس لوو نس هلكح اللا مست برا واج

 0 لا ا

 مج ريفما مغ اذا #3 هناك تايلر أو

 2خ-هع

 رشضز لوقو . دونك تالناوو تساوسو وال ارا

 لاو اناسحرانعسرَلا نو هنسكأ أهيلعر نموهور خف ”الاىف اولاف اكسراذازرُ

 ءاسنمأن شح موف * ىيذألاثإ قوس ىرئأامد

 تنسمتأو عكمش اقةاز(م) عاهلاونأ ندا وحلا لبي يلا قام !ءاسنلا نم نصاوَا |و ا افلا 0 / نصح ديرب 7

 تانالا كلذكو تلج ةأرملا : 1
 ةمورلاك لالسهلا نمسا ةنصخلاقيالو لس سلا ىهىلا لتكمل ضب ْنَصْحاو لعمل نصح
 ضئماغد] تنص اق دشنأو ىفارعالانباع 2211

 0 قئرلا دئاعي نيصملا مول ادسيعامأ »* متل لق اذا لوقأ

 قلحلا اك -مىفةنحا
 تاج هانعمناك امل هاَدَء تيا يدع و دب لاك نسما انأىكي بلعثلاو . انش !ةينكنصحلاونأ ١ ندمان ١

 ها ملا لفقلا نصح او اقول ىلوحدياكمهنم *«. تديدق كيا بأدق

 عامجاةها 1 طيبا عضوم نان لاو صلو اوبأو سرب ابأةلاقيو لاق

 ناندحو ىرهوذا لاف نينوثلا عامجا ةهارك مهضعبلاقو هيرودس لوقوهو نيارعا
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 فىرغزالا ىورو ءاسنلا نم فئاَعلا تاندلاو نوجا ورب صحح نون أ ىعملاف تان

 نعول فو ةئالثاا لم وفّلمْأع هايل مالك لانا ار ءالاننان ءا

 - و م ت9 ع و 9 _ هاء

 ٍبثيدااىو مسمتموهف ماو دنس: داز ب مسوهف همالك بهسأو نأ وهني ملأ

 | يوك ونام نمل ناصحْالا لصأو عضو ميغ تانّسلاو ناصخالارثذ

 ع | سوو متل بووستسا الاعب وزتلاو هب هريللاو فافعلاو

احرعش فو لوعفلاو لءاغلا نمج نوكيا
 5 5 3 اهنعمقا ىضرةشناع ىلع ن

 2و و هو تو ى ميد -
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 هه ونؤ ع مدو

 لاوو ريال عفان م لوتس عت هالو

 هو م ءءء 0 مه ء

 عكف مازقلا اعف كنت د مهدبعنم مهمأ اومصحأ

 ناتجة ياتي هد مد و اوحورأ

 نم لوالا فرخلاىف رانج تاتو سوو سا ختش و الاعو لزاععجناكلز ولأ

 نماهتطونأ“ انسان َنيسيحاوزالا تاوذاهاي وأن نالهذ- ه تق فا وفاتك لفءاسفلا
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 0 7 و ةسضدح ند ناب نهجا و زأند هون ةمضعلا 2 هب

 مث سن ميدسومص

 ' ا مة” ه و عاتتمل م5 ع

 نه ن وف 0-2 ا ته ركونولاوز انهينمسادتت الا علوزالا

 0 تا زافرسملا ءالك ىرثك اداصلا ٍبِصْيءاَس دل نمترانتسملاو ءارشلا لإ انصح

 دى -19 ةهم م و ء

 ىحو حقزتلا هس ا دقو حزم ند لجو ةنصخو ةنَصحخ ىهفا بوز ْمَصْح ع

 ىلاعت هلوقامأو ىرهزالا لاق ردان امهيفداصلا عب .نسحو هن قرت لجرلا نصح كارعالانا
 89 م5 5

 ًارقدوعسمنء|ناف ِباَذَعلان متانحملا ىلءام ف صن ن لع فةسشح ان :أناف نصح اذا

 ا /هلغاف مسيل ىلع نصح اذافاعو ورع سامعنا ناك راهمالاةمال |ثاصحلا لاق يدع

 ااهلععي دوعسمنباناكو يقر لاماٌدسةمالا ىلع ىريال كو جب نس اذاف هرمسفم و

 أ نباأرقو باوصاا وهو راصمالاءاهقفّلوقي لوقب و حتزت) ناو تاس اذا ةرطاأ_حفصن
 ا مضاعْن ع ص ةجأرقوفلالا مضي صحا ذا بوقعيو نهاعتبهتا دبعو ورعوتأو عفانو رثك
 رهن لاقو فلا فب نسمح ذاق ىاسكلاوةزج ًرقو فلا تفدتف م هاعزعركب وام أو هلم

 « ىو

 سنوي دشن أو ةليصح عردو ةيصحةل يدم ليقكلذإو عنملاةن اصلا لص

 حور

 فادو# هدأ كاش ييالنسل ان تح حيف تس 022100001010|]|]|ز|]|]|]|]| | 01111 0 و

 ” وي 009ر1 ساو ا



 أ (نص-) ثوثلافرح * ءاملال صف

 زامل تسمى الدشنأ اوتاستك الا ن داو ربنبا لاق ةغلءاخناو َناَمْضَعلا

 1 :راافيعضلا عا ةبقاعب 9 كطالب اكاجؤ ماين
 - رم

 ل-طفلااذ_هىفىرهوملا هركذيلو لا خسولا نسا خسوتلان لا هريسغلاقو لاق

 روب قيرط ىلعةسمي دملاماطأنم ملأ نيشلا ميدو ادبي وهاني داق

 ع م 6 سو و ةس و مس 8

 0 وب: ووحتم ند مح .ابشل

5 5 7 2 

 7 داو

 ةمكح ك4.+ :رضحو نوح عردو 0 نسما

 انيصخلاع ردا ا ماوق * اوناكوَىمْلا كلا اوناك وو مه رجا نا لا
 وو مد .:ودلاو
 ىشعالال اق اولا وزب وامثعلا داو

 بريدي رع انكسر 20 ةنيصحتاضآلاك صال دلك
- 0 7 

 ىسبعلا ةرتع لاك حالسلاانُكيحالت نملة نسأل وردا ن .ةنيضاارمث لاقو

 - 0 5ع ع

 ماهسلا نمدعأام ةنملعو #2 انصح ادي ىلأ قلق

 مكل نيالا هأئ اع -- باو ادي يي ذواد ةنصقف ءطا قابلا

5, 

 ىشوس مونللا 0م ضل !تهذم ؟ئاد سل ل 5

 23 لعقلا ١ ند مكس انقلاب: تسل أرق نق 2 0 يكفل مشق هنو 3ك , و ٍ

 انام لا 1 زو نصل اوةناصّملا ند < ةفيدحاماواستام اولحوزع |
 4 #وس« مينو و © 2, 1 ابا

 اذا اسد واهشسو اكس ناجل كل دود لو ا و ص داو: ةوسن نم نصا تان بو

 ه« هم

 ىربئباد كنان امحىهفةنيزلان عدن

 كرا ىلع بعل كيْمَحْنم #2 هن 1 1 ناو نفد ردا

 ىلاو ْرزعلا لب : زيملا ىفو اهدنا فا قر املا

 دشنأو ةفمفعلا ىهنو نصاسو ناصح ةأسهار من لاقو اهدرف تندحا

 سول فارق نش ىذآلاّنم 03 سامتانصاحن ”رمنصاحو

 نفواه-و زاهتصحأ ىتل نصا ةناصالاةئد ضر اةانضحتو ناصح نصا ىهنحاتلا فو

 سو.ءاشلاحراشل اهو لصالا

 مسن ضيف ىذلاو ربنك
 ىديععم هرثك د عمك ةماهنلا

 بسد-#تلاىفو ىللصالا

 هأ اهعيرنعمكجلاو



 (نشح) نوالافرح « ءاخلال صف 1
 ه7 ص ع م دمومج

 : انامل! 4 »ع يب

00 4# 2 

2100001 1 1 

 ١ . ه6 وع يح دوو د و 5

 : طرا ررطىرنباهفدشتاو ليخلا ئعيرو ز ىهو هلوق

 ] الع ادالبلاو قداصالاَتركنأو « .اذاك لا نسب كانَعْتبأ

387 2 © 7 :1 ٍ 
 1 //* دع د لبجنيسح ىفىرهوجلادشنأو

 فول 1 5 -ةوةرزرورس

 1 انابملا نطقلي ى 1 ءاشف 2 نيسحن م فصاوُننَكر

 دى ه-9ب
 ْ لإ ينكلاوهو نك لعطباذا لراس الاقي ءالا نبا لجانه »ناسف

0 

 1 ناناوانيح مالغلا ى مس و ريل ليج نيمار ماله عم هد ولا ىلاعلا
 رو

 ْ يبس هبنةعع ةقيعرينك رك داذا نار عالا نبا لاك عطوم قو رخ الاعا زايامهدأ نالبح

 00 0 ىلع زن ءىرهزالا ىحو د ذ ةدظرذيلاذاويلجوهاف بلعت لاوو

 007 ليقف ايلا ينكلا بيلو هن هنت كلذ ىم-رمشلاو هن رسطاف لور بينك اًمطصم ءالءالأ

 0017 قولو لانهم نسوٌعدَسب سيدا يلبس الوكت

 سما دليللاو دوما ْنَبَح * ٌتْفَداَقَتن منح نمٌةطْناخ

 5 , ل ألة ساواهتهاو اوى اح .الص وداد دوا ودوني ور

 اضيأ ندم اووهْنَسح انس 70 هلا عب ا نتا (ندحإ) ةقلمل ازال الهأةنسملا

 | ايلا َنشَح ثحدقو بطولا لخاد بك ارتي ىذلا عسولاوهلبةونّكيلا م تن جزللا
0 

 | يطوي ةنبلا نع م تسلا تز اذا اهلا بكن ونا ند ومفاتسَح هدم, ١

 :ةفيررنع

 ىارعالانبادشنأ نبل ٌحتوهبقزقوهنطابر ذتو وراق اورضولان مدي .اهمالو ل سعلا

 ا نكربلكلا اذا َبْلَكلا صراع , َنَدَحو قالفوذاهات ا

 أو رمذههنعرشقف هلع يمل هوَ واهت امطو نعي

 ءاقس أنتن ني عيهلا أ تيد فو ريشا ورق ارعالان نباامأو بلعت :

 ظ ىوتألا دشن دقلادم_ةلاوعب راريغتم
 2 وهيع ه

 اهئيفدودمسال اهم * داو ةنْشح اذ ىرأالالا

 اواو ذهل شحن ماذوخاسارأولا ٌةنْشَلا فرع الرعد لاكو

 نايضغلا



 شن (نسحا) نونلافرح « ءاملال دق

 - 7 3 سف و ا 7
 نيصلا عجب نيساهلاودن وعمل ءامسالا ىرغ هضعنو رجمكل وسافب يا

 » ,٠ كو اج | ت
 نجو ١ وهو هب , اوذنمدعجامر رشا نطاق نال فيات 2 ليعْفَت ىلعقب مسا

 نإ اونلافو سانا نساحأ نا لاقب و استدعي أَي نع دو هلمعيىأ ولا |

 تاتو اعوفنادهخاكأ هٌوَأَدْنَجو وامك لَدكَو هلشمءانيسحو اذك لعفين أواني

.> 2010000 

 سحلاوأ لا وهو سلا نمنع نلعب ناو رجا ند انالاعق ةتلعج نا لغزو

 هناننيوحتلا ضعبرك ذلاق و سلس ا نم 3 سلا نمهنأأن 7 ددقوهدمسنبالاك هربت ؤىنلا
 هم و س همو و

 ناسي نال ةرهغصتو نيج لع خدنودك رح دولا لاق( ىسن سل ولان نسا َنِملاَعم

 ف 117 25-0١

 هيومسسلاف لاقو ةفدلاةدارا ىلع ةيمتتلا قمل نالاقي ْيسْحوُوسَحو دبنقا

 ىه”هواعتح لو هذيعب كى ش *ااودل>رلا اواعح نأاودارأ مناف لجرلا مسا فن اولا 5 ذلاامأ سس نيآل
 ماللاو قالا هبفل يف نساك نمو هسيلع بعدل صو "اكول .كلوكلذ نحلل
 ولا

 35 قلو هيلع هقلاىلس بنل دنع نعد ىشرترير هدأ ثيدحفو ذاكرا رب رعوهفأ

2 

٠ 
 ا

 وكلدن|

 ا

1 

 ٠ يي تييعد وجدد دئدالل 14
1 

 مهلوقكنوك, نأ ل هع ومالا 000 ارَمَعلا دانه دقا شير وركب

 امهيةنونلامظبءارقلا نع لس ىو راذككلاقو صا ارم اوهو مالقتمللناَكَلاَو َرِيَْدَب

 ىلكلاركذوبارعالا نم دحاولا مسالا طامهاطعأف ادحاوامما نيالا لع اكان

 ىردنالالاقر دعس بل ةلمر مسا نَسَساو نيسلاو نسا مهلا لاقي نيت نأ

 هنبعب لمرلااذهوهو َنَسَلساديرنانَسَلارعشلا  ءاجو فورعم ير ادعت ل ظ
 هال مَا دلخ نبك الب ءانوصأا اون هلمرلا ذاته لتقف :رهوشسالاع |

 لاق نسل نيد انيذهدحل لاقي اوقنوأ ناليجامهولاق 3-0 [
 - ا

 ةهيصم تت

 سيك ماطر نسا ف ىلا ةسقك نا هتئاذم

 لدبسلا نسخ يرض تح 23 تبالي سال : 3 4 ل
- 

 مهو 5

 نجلا 4 س:قنيماط ب لتقمرك ذأ اهَف ع 55 أمها لبق و ىدراطعلا او -ر ىلأثد
 م برع

 اذاو 7 يسيح ءاجروب أن اكو لمر نمفور عم لمح نيدهفبر

 ىلا ارمشنالا هت نسل مد سنبادشنأونانّسللا كقتي هل
 هك

 ( رشع سداس برعلاناسأ ٠م ( أ دما



 (ندح) . ١ نوثلافرح + ءاخلالصف "ا

 ريغف ل يقولو سلا ءاعمالاو ند سحألا مسالا لاقي نحألات نأ سالت اءاينالاهتبو

 | ىلاعت هلوثو 1 دم ىربكلاانتانآن مكي ا خيول دا
 و رع هلم أو و

 ايمو 5 . رىلاعت لوقو 55 4 2 هوقو اوع اى مكب نام
 عدم ام س ع 6 92 دو و3 1-7

 أنا هلوقو الويك وىلاعت هلوقو ةنساست ا ظولفح لاق ىلا

 ا وىلاعت هاوقو لكى مست ناو ب دخون أمه 00
 صا ااورلطلا دعيراصتنالا نم هبانمعاا مون وك تازوحنو اهيسحاول معيىأاهيسخأب اود

 ايام عضاوملا نسال يوت وطقم وضاصقلا نم ندع

 لاق' ندحاهدحا و ممخعتلاف و نساك و ون ترعغلا داك: ال ىرهزالال اق نرساحتا

 محن وغللاروهبو نيد وخل ادنع نساحلافو رعملا كلذبالو ئوَتلاب اذه س وددت

 هيلاهذ :رادح او ناكولف باح تاق نساسحتللا تن اذاهب وبس لاف كلذإو هلد_>اوال

 لادلا رخال ءاشكاو رقاقملا هلة موةحماس ا ىلع نسح دسحاون | لاقياماو بسنلا ىف

 ك دام مهضغعيديلا بهذأك ِدْوْعَمو 20 مدل هللأ هيتسسو نبامج سك عزو
*- 

- 

 ةريخالاناسحتو نسل جر وةءاسالاةضناسحلالاو هب فلاب مسجلا لك ءاملجو

 هدنعتشتقادق ةغصلاءذهنال هذه نم عين اسم اونأ هن !اَملاَعن الو لاك هب ومدس نع

 ىنلارسفواتكلازئال أناس كن افاذهانن ح لاقيوبعتلا ةغص نعت ةءازرتكتلا

 هللا بعت أود لا.ةفهمالسوا م يلعهتتاتاول دلو ريجةلآس يحن احلا سو هماع هنا لص

 دارو اسحالاو لد لاهاي هللاناىلاءتهلوق لد وأن و خو لاري هناا كتل تاف هارتكناك
 23 و ع 15 ّ 5 21-2 5

 ءاجوةماكلاب طفل ندنا كالذواعممالسالاو ناعالا ةعصى طرشوهو صال> الان اسحالاب

 - 5 1 و هه 8 ا

 ىلاةراشالا ناسحالادار أل .قوايتصص ناسا ناك ن اوان نكي ملصالاربخ نم لمعلا

 نكم/ اف اوقب ثيدحلا قبلا اد قو ولعن رت اهلنا تكا 8 نما ةعاطلا نسوة ارملا

 اًمدلاَف تسع لعالم أ ناسحالاآلا ناس الاءازب ل هلجوزع هلوقو ءلارب هتاف ةارت

 ماعالاو ناسحالا نيب قرفلاو دام لطف نظلاةنّو خوة ةرح الاى هيلا نس نأالا

 هرغلالا توكيل اعنألاو ىسفنىلا تأ لوقت ءريغلو نانسننالا سفن نوكي ناس الا نا

 سلو فيلاكتلاو نب ذاكشلاك عم ارد سمعا ذهوخو قل فالخ نيسامملا باو

 عجلا

 ١١ دح ادي

ْ 
1 

ْ ١ 
1 



 ا (نس-) نوداا فرح « ءاخلاّلَضف

 0 وهدي مودم 7 3
 هيدشل نم شح وة سالو ىَمعتلاومذأاو ىنوبلاو سبل كوالا نمورد تمامعالكو ىّرسفاو

 نأالا دا ارضا لئمولاقفا ذهل ملء دق وبيسف تاكرلا فال خال رك د

 اهمالمالاو الا مهمات سالي وتاكل عجب اوريضُتلا عب طسوالا نكسماذبه ظ
 اولوقو هلوق عمو ردملا مسا هنأ ىتراغلا مي : ف قس سانللاولوقو رق نما ارقامافةلقاعُم

 ملسوه.تيلع هللا ىكضدم فد قاوقددا ىأ دو بلل باطما و ن.-> اذالوقىأ مح سانا :262059

 متر حس

 ان.-ال اذ رمهنألا اب رشا [ياض اضعب لاق لاق 00 :رهزال اىورو
 2-69 2 هضم مانو رو

 نسل ني 2 * ناس نأىلا ب هذننولاق اند نس نا ردصم ىرخالاولاق

 ا

 اًءح أرق نمجباجزلا لاو انس متاحونًاراتخاو لاق اذ هراذهزوحو لكلا نمش سحلاو

 دركي تانري#أ شفخالا مع زولافن م اذالوق سم انللاوإوقوا مه دح ان الوق هيف ,وذنلاب

 نو. رتل هلق ىلاعت ءاوقوهبأر قي نأ انوجالاطشو وفي ةنمولاق اس نعمان

 دايت ر ٌةظل !ىعنهساَعل اوأَت دولا اليا لاقغ بلعُت هرسف ةنيماسشما ىدسخاالاانب

 ل املا لوا بو دم ساب ىأ ناسا مله دو انيذلاوىلاغت لوقو نيتلصْا دار مزال 8 1

 ىلع هلا تاولص ها اربا عب ةيشحاشدلاف اذن اوىلاعت هلوقو هيلع ن وقباسلاحجردىذلا

 سهلا ٌثاولصاتائتسلا نيه ديت انسانا ىلاعت هلوقو قد_مناسا هاند [هملعواتسب

 عجلباو اهلاثم 1 هب زعلا لب زنتلا فو سلال وابنها امرقكت

 نينا نيرا نامل هرتو ىواسكادض لامعالا ف نسامكاو رسسكيإلو انتَ

 َكلَدْفْنَض رملادوعب وم ولاخلا نعي دوفيعضلار صني ناك هنا لاقي دل وأتلان ونس نيا

 نمم يلع در روامن سا مالكلا نوعفد ىأ ةئيسلا ةنسسمل ادن ورد و ىلاعتهلؤقو هناسحا

 ْ نسحب أىذلا ىلءامامت باَكْلا ومان 5 لحوزع هلوقف قدساونأ لاقو مهريغ

 نس أىذلا ىلءاما ةتوكيو نينسُْلا ىلعهقلانماماَع عملا ن نسا ىلع مانع نوكيا

 اماقدب برب ا. ىعمف ىذلا لسمو« عاب أر هللاةعاط م 00 ىذلا ىلع
- 3 

 دنياي ماوه ةق ىع م ىتلارالا متيلالاماوب دردنالو ىلاعتةلوقو ىبومْن حام ىلع

 نسور هللا ىلا هول سي نمو م هلوقو توسيع هاف

 ةومل ا ين لكن سحأ لس جوز عوقو لوسرلا عش ىذلاوهلاقفبلعث هرمسف

 الل يسع تأ 4

 ىلاعت هلوقو لع وهفدقلت أرق ةنمولدبلا ىلع بصنئن لك لل

 تاينسملا عجلا و هلوق

 قاسن أدعي هدسن |ةرابع

 لسقو مدقتام عد

 ملا عجل او ةيقاعلا ىتسحلا

 قد_دو هلوقل عجارووف
 هعيده# هك ىاسأماب



 (نسح) نونلافرح 4 ءاحلا لصق ال

 ثنا ”امساوهولذبجويسايقتا ناللاقينأ !ىعبشب 0 لاك نس لزاواوق.و

 نانسملاوتنينأريغنم هريك ذدوهفءاد مم ةيراجاولوةملو 7 مالغاولافاكريكادي دير ع نم

 نواب عجبا دات ون سك ذي نا-> لح رو هدمسنبا لاق نحل نم نسج آ مضلاب

 اانمو 1 ب الاونوئلاو ىاؤلاتةنعاوتم 9 -بارمسكمألو هن وبسسلاف

 دش احالة 7 اهلك تلا ة ءاسضلاراو -.-_'حامتلالاق

 نيسح < رينا لاك حقّرلا ىوريو ىفع ًاراعمايَراد اا هوسسلاف ا

 3 لاو قارطو 5-5 ؛ رظو باكو باو ب. كراكو داجوريبك لم راسل

 اناال_تقامت ىرق 5 مويابأك عبصالاود

 ْ ا لك مهن امايق

 ركون 1 ميظءوهف ملظعاولاه اك نحن سح نم هنال ا 0 8 اوةلصأو

 ني اولاتت هدو الاف مالم تلا بلقعاردان اج هنأ نيسح بوم
 اهلريطتالو ناسحبءاسنلا نمعان لا عجو ماركو مار 0 ا كدكم ناس ونا

 عيار ل تضفتلاةدارا عن بسحألاو ميتال نحرك دلالاقبال امفاحي 'وءافألا
 يس هواكاَك !تْوطوما اه الخام ساس ث يدنخلا و مهناسح موقلا ن :رساحأو نساحألا

 قى أن عىر_هزالا ىورو هب 00 ا | يم ولنا او
 فن حأدقو مالسسلاوةالصلا هماعو انسن لا هنأ مثسيهلا

 يأن الفيثأسأ أهالي تْسحأل وقت يربسعلاوىلا نس سحأ ًادقىأ أ نصسلا نم جرد

 - لاكانب يسال نس .خ ابن بح ا لوقتو هيلا تأسأو هيلا تنسجأ

 تكن اهيلعمالو نيد * ةمولمال ىسح أو أن ىئيبسأ

 ايزو يس اوُسخ [نيذلللاعت ةوقشلذكو تك ادار لبق يسجل هَ دصو للاعت ةوقو

 اهنأ ىدنعو الم سدس ىلاعت لبا ه> ميار رلاوةنكلا ىهَّسْشاَ

 شفخالاارقءاحوبأل اك اًنسح سانللاوأ اوقو ىلاغت هلوقو ىأ ولا دضبحلا و 0 زاحلا

 لاو مالا رولا ذهو قدمين زوجيالا ذه تاقف يس سانلاولو# وقو
 ريغان انهىح نإلن سلا "ال مرالريغ ىدنعإ ذص ينج نبا لاق لافوهظفا صئاذش هدل.#ينبا

 5 ذل لعفلاو لعفلا ىف ءلئموانح سانالاواوق ا مك للا ةلزنعردصموها اودع



 4 (ندح) -_نونلافرح ٠ هنلازمن

 وهورعاش م٠ نب نير كاو ولذا ةكيسلاةاشلا نورا ىازلاو "اما مضي نس نم مهضعنداورو

 رصمىلاهملادؤوو كاملا دب«نبمقلادبعق لا 'اقلاوهو بعود دعب ورع هعحاو قاكلا نيا

 اتلهنمتاس 1قهُْحدعاهلاووهو

 مدخاَو ناحخلا تَضرعتدقو * ىش عوج اى مولع تفكر

 يإ ا 5م ١ سد وو6-

 او 57 قف 0 مالسس هرج

6 
 9 ى+ «5 سو8 ايل

 مهنه لل ”رعف ع ةرأفك ىف 2 قرع رناررب تدك ْق

 و هَ 7 . -_ ه2 - ال
 مد نيس اللا ١ ماك اق ا م اهم مىضغبو“ اند ىدغن

 لملاناناسناو هب اي ألئاةلاودو

 لع ىدتلاو هيديزتن سلق 3 رن ءاقكلا فات

 9 سرد 5-5 5 ع6 م 0174-0 سا

 لاب همك ىربنأ هفاخت 3 رفو رب 0 2

 ىاطتلا لاهم انا ندا ريا 6 +

 بنا لكى مهألتلا تعش" 2 امد زال وو ٌريحاَذا

 الب أفضت :يلدطال وق ب ةنلعت "رفا ا اورج قانا

 ماقمقلاوأ ىندشنأءارغلا لاق ويحك ايفان 0
 موسم 01 0

 نوبزاهريغب ةعئام 0 ف زيح لك امتمتهذب

 5 ه2

 0 نس 7 اضي أقاذلا ةئيسلا: 5 0 رونريشسأو هاما
 0 هو 5 ومس سال 10

 ه م ه

 دكني عج ملطف 2 ةسانتك نان حا

 || لة تت ازوضالو:ىذلا َنْمَح تاقفدمحلا تمس ناش نس حدف لوقف :رهوملا

 لما زاوج ىف همّكيهنالمذلاوأحدملا نعم ناك اًذالُهَدلا زوكامناورمَحس ةنال ءالعا ىلا فحل

 كاذكف هليقاممىلا هّنكر رح تان نايم نكسف سن ومن د اه-,مقلصالان 1كلذو 4 معن

 ىو هلطنح نيم سلا امهانعم فداك ام

ممهيطعأ « اموٌتدرأام قم س 6 ْ
 : ادا نسحاودارأا

 د مدع رك ع دس

ولاهو ةنسحتأ ساو لعام |نسد نس - لحجر و لقنو ف فقل ارد :أاذهنسحدارأ
 ٍْ ءاتسهت اسحاا



 هدشنأ رينا ضءدو هلوق

 موا ضعبو لوشةدامف
 ها

 (دزع) نودلا فرس . 4 ءاذلا لصف 4

 93م5 3

 ا « .ارفثما نرسل نما

 رانعألا اوفا رع زرت يتلو رص لثة نر ةداولا ظالغلا انما نوما ىمدالا لاك
 )سر 523
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 روكا ئذخ تاركا تزل نئكّراقناور مو ص لوعفمتارغكملاو ةناوزالاداو رمَعلاَو لي

 | 0103 :قنول التم قوزتم رءأملا نما بام ىأا مضت ى حوت ونيك انلاةانقتلال
 . 5 *و هر

 0 طاروذ: "رخريكلا ضعتو 3 ىدخءاكوشلا هلاك أ و
 ال ب 00 - م

 ا 9 و. 0

 |ممركذ َنَبذلآ مهو قا ار هلق نز.طساو هنزح ى الاون دحام باودلا نمثزدلاو

 و. سم ةراة مور5 و

 ظ ٌريكَلاةلغلا كلارك فيكن دردلاو »* او رضا ناسٌعنم هربصلا هلاك هلوقؤلطخالا

 ىلا ةريغمذيزو أك ارق فيك اولا ىرب نا لا ريقملااةلغلاهار ةف.كىر_هوملاهدرؤأو

 هلاولا هاما ورش اهلغلا ٌلارق فيك هتومدعيهلل اوقف لقد ناكو اَنْ لربصلا
35 
2 

 ا ١
 ا

| 
ْ 

 ا
| 

 ا

 ظ
 ا
٠ 
 ا |
 وعيا ين عضو فوه نوتيلا رش لاو رح ديل وي تيدر ْ ٠

 ذشنأو رعالانبان عع وبري خب دالبتزكساو مهتوي ىلا

 08 ىلا و ه ءاقةسددو ا 11

 ارمضخأ تلا مرح هعمل 0 تسفن“ بوذج نا بندى امو

 لوقا ةهوخ عنا حاد عّرتامما ىدنعوم سيل لاقفربعبق رست ا لجراذه لا

 1 ىثعالالوقىْثْرَللا واهيلا عرق لقملا حب رووا ا
-_- 

 »#ه ىلع 2ع

 : لطع ليسا ماعد اج ارشح ع يم زا ضار مصورا

 ابرعلادالب قى هرهرالا لاق دسأ ىبضرأن موشو ءاوما لب اه-فق تناك ف ورعم عضوم

 ككل 1 -- رهن ختام معبر وفوز عو ريك َن نرحامه حنان 7

 و هس ه6 هل مهلا م ةدءدا ل

 لا ا غاليا َبصْخْاَدعْفَف ةَرملا ظاقت ءوَناهصلا يسبون َح درت نه لوقت

 نيللي هر أوُنْرَح ا لوقيورعو أ ناكر و عاقتراو طلع هيضودحتدال,ىفادعصمكل ذقوقاغ
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 | عجبا وروما او نوُل تاق نمل ننام رالي لاو را

 نوح لو ألمع ننا لاك هتك ارك ددقو عافت :زا فق ضرالا نم ظاَعامُنْرَحاَو مورا
 : #ثه2 ه مثء د هءسسس ىك ع

 اهعجب وان تدلجن -ناو يطرأ 2 هئالواهشرو شوا مقاوقوا هلابوا افق ضرالا

 0 5ع 1

 نال رم نا نزلا قراصاذاللسحرلا نّرحأو ناتو هس لاق و لاك نور

 هو 0 سراو . موو < و و

 1 تر الوعولا قفاطصمو د ةسحاصنمرملا ةسعباّع لبقمنبالوقدشنأ و

 م 7

 5 تارت دما 35 متقن بي ذب تير كور وليحنو حو نس عجن را

 0ع



 0005077 1 1 ااا

 31 (نزح) ثنوئلافرس « ءالبال صف

 9 دك ةررك هم د1هءهو

 نولوقيالو 3 صأو نزحت بوص نولوقيونزشو و ترانا أ نولوي هوز

 هلوقكلذكو مهو كك رعالوا ورق ءا رقلارثك أو هن او هن 07 رس ةيلاعلاةغلا هيغلاو ثزاس توص

 ٍديزولأ ريغال ار ريوس مخ لاقيهناف مزاللا لعفلاامأينولوقي ىذا كن رضاها عاد

 نيحرع نا ثب دح ىو فئالاب وهف هلام اولاتاذاف هر ن ولو يو مالا هئَرَدق واول

 لوقيو مد ويلا سوسو ىأ هن .ر<تاطيشلانالاقف هلتيالو وزعي نمرك ذو وزغلا ود

 انعّسهذ أىذلا هتادجلااولاقو ىلاعتءاوقو هرح ليدز فعتبن كلما ككل ل

 نإ دود 2و

 ٍباذعن نزحوأش اعمنر تحن منز ءعاملكوهلمقو ءاشعلاوءادقلا مهرس هسيفاولانرعا

 5 رالابعفيفنا و مضلابناَر ا اونا حلالك ةلالا لهن ءهتتاّبهذأ د تف نومنرحوأ

 نمففك ىئ 006 انو و ويفك ةتاتسا ل 2 لود 2 للا مهل هيما

 هض هت مد

 لوف معلا ىلع بر ءلاةناقتَس ىعساو لاو ةنسفىأ ناسيا بنزرت
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 "يركن ازمللاو هديسئا لاق اواو عايشلا رولا باع ىذا مسموم

 ىرهزالالاق عايضل ودون م اوقيكسالم هياؤقضسا ىذلا مهمودق لأى مهلا ىلع برعلا

 اذان اسارك معلا ىلع يرعلا ناب امرة مناص اوت لطم تتش ما

 نة

 مهورقيو مهولرني نأ تاعاجب وأ ذاذفأش ويلا مهب اذا اونوككن اص اداب 1

 ضرالان ميلغامت 2 وهديسن الاف َت برعلا دالي ناو َّى رخأ ةم>انلا مهودو و 7 ْ

 ا

 هاوقنالة فصلا ىرك 20 ربا «ابكر وقعوا اهو فود عا

 مهل اوةوشو هدضءاني ىلع ةنا واجد و رس ناَكملاَن ل3 ةوأرن عسل أر ولا هل اوق ةلرخجانابت را

 رد 5 8 دهر دك

 ريغي ن ادازأ لب ءوهيلع هللا ىل< ينل نات دَسملا نبا ثد هدب ىو جب ارسل دقو ل ٌناكم

 ةم مدس و

 ةنوزشلا كلت اقتل ازاقلاق 3 ١ أهي ىناعسا هاريس غ أ اللاو تقال مسديم-دو د

 ةمزوللا نوزع ةريغملاثن ددحدنمو ةنوشكلا ةزوزإلاو نش اوهو طظيلغلاٌناكملا ناو دعي

 اذراصو لومار أ ىعشلا ثيدجهسنمو 4 000 ةهستمزمانأوأ اهنشخىأ

 هع - ل

 لولو تزَابك اذا ل ممأو ترس مهلوتنمنوكينأ ذوب 52 ١

 5و هس رةس

 انيلغ فقوهو عوب يبرر ةخنجو بأ لاف هيفاولزأ تسول موتك لولا ناك

 الو ٌيسداهيف سلف :رجج ا الوءأشلا اهاعْرب سلف ايملانم ةد بيعي ىهواهلثم فلاي ثالئريم
 مس 2 و

 هو هص يع

 ارطف فديت :قذ أ لوقو نزلا ف ل زدطساو نضرالا نمّنرِلسا رب فحربعبو ثاورأ

 ا انس هلوق

 ها ا اهقفمكحلا



 ىف طء._ضنزحلا ماعوهلوق

 مذ سوماقلاو لالا
 كلدحرصو نوكح سف

 ىف طيضو سوماقلاح راش
 ما كير ايكمحلا

 (نزح) ١ -نونلا فرح « ءاخلالصق 6
0 9 > | 

 - منو 7 تم نوع 57

 ظ انيسارح ارد ةدعق يجرب »ع قات عمم

 ظ [هلوأو قاوقلا ةرور تملا |ذها يف ىتلا ٌةدمصقلاو
 8 يد 5: هيد

 َ 1 نيحيلااهنءالسدقْنَمَعادَو 0 55 زكى اةاموادحت تعدو

 ظ / 2: لافو ةدوهجتٌقاعنيدارسّلبا ورع فأن ءىرهزالا

 اعواد كسا رتوفوكو 35 ةثنل الادعامورع ماا
0 

 - سا مع

 5 رخو ما نقع 1 لش 29 تال نوعا بلا راو مم تاركا اورعولأ
| 

 هد

 نات دشنأوةفيشو ا ءاكح قرا تيدا ُسْتْسال نطقلا نمسنج

 سد دعو 9  ريوءرعم

 ًادشنأ 0 7ك لا 5 نشارك ف ودم رباطتا6 23#

 ١

 ( شفخالا لاق رورسلا ف ال_خوهوحرفلا ضير اَنْ ( تعزل اًضيأتسلا

 يدوخ 6 رس "رح دقو كل درب ىلءرس كمال نأ عماد طانبر درضلا اذهن ابتسمي نالاثملاو
 10 ل ومو: فب هع

 | نوزحوهف هنرحأو امزح هنرك هال اهنزحو نزل اديدش ناز :كونا بدو نزدوتراحو

 صدك مس رمومو5

 اواو رب رفاعل كر يرهولا ةنوو ار موقنعبنللا ىلعةوخال كونكر

 ا ءابلاىوردنز 11 قدموا لص ان نا كنان هدنلاق و امهبٌئرقدقو معد

 --## سر مدد مه

 حاجملا لاقى ععنزكتو نزتحاو هعضوم ىف مدقت دقو

 5 و 8

 ىصلاايدلا قأرأمغاو 0 ىلا نزتحاوتمكب

 عشب هكر نسير 1 وبيلا 2 ةرأاذانيزتلابارقب تالفو

 هنا ىذ رة دخ هرق تتامىذلا ماعلا ربل اماع وهن هبل عج هن دقوا اف لوجه سسفأك

 ىلا رم يع قنا ماعم وهلعهنتا ىلضدتتال اوسوداعمفبلاطوتأو ان نع

 اوهضاذاواَوعئاوصاذ نات لاف 3 ننسئالث : ةرجبهلا لسان 6 9

 ءاحاذاو وفا وصتمنرطلاءاحاذا ورعو 1 ديد نر ودب نش ْنَرَسمباَصْأ لاقت اوم

 00 9اس نبع نوعا هولا احلا 506 5-5

 259 2955و . ترد

 انآ زق ل اوقتناتغل نمي اعفلا لامعتسا ىف لاك انههءاملا اومضدقلاىلا فر 1 .و

 نوزخم



 6 (ندرح) كنونلا فرح « ءاخلال صف

 |هةيسدفى ربع موشي اك ىدبفقود هرتبر دتسا ا ذاف للم قياسي ناك مالسالا ىف الا |

 زعاشلا لاك ةيقكلاوىهاباوزع نيل حاصب رفا ورع حامصلا فو

 هل_هايفةفاللاناف * اهكلم الجن رفاماذا

 ”هلداعلا ةنّسلابكاذامو * اص لأنو ردخلاب :

 َح وع أن ةتفوفاطل ناز رول نيا الا نينو رطاوهو ح خا لالبكوم وه ىمدالا لاق

 شرف نورك |ليقواهة سن رماها هيت يحن درك يملا قيسي ناكو لاق |

 برك ا فن ردك ناكهنال نو زلال يدمي 'و أ اهلا نب سبل لبق هنمول يثمن ة سبق ظ

 تآاليبوحَوي لذ تماكةقاثلا تْنَر رح ىنارعللا لاقو لينا فها صأ انمناو هكلرعتساوتيالف ٠

 خاسشلا لوقف نورّخاو مكلف تكرب |

 نو رت قوم نم ذأ * انيلعْتمَر ناوىورأامو

 نم راماوضة لود نرلاذ عسبلا فرح لاقي و دسلا نمل ىلءأحرينال تلا ىهأ

 لبقمنب لاهو ضياحتانن را ..ٍ ىح هللا كصلي ف كاوّألا للا

 ام يراحتلا نعزي ضال ضد «.اهعمس ثيح حماهتازطا ناكل

 ليممنملا اييراشي ناديي لبق تف سيقول لم دوعن اوصف اهلا ىربنالا )
 َس راغاىرهزالا هسنعح رب الق لعفلا ع نيديتلا ىلع انك نار عجيب راسو لاق

 نمذثأ هعارت زينو لام لسعلا نمي ريز امشا ري غلاقو لسع فشلا ََت تمول ظ

 يارلا لاك هرامتئارسعفن رح لسعلا نكح ومقراشي للف هم اذا ذو رسناكملان رسئاوقا

 : انو رح ةنراحش حولا ناش » اهيا كة فونت سا 6 نعل

 نطُقلا تامحاضي أ ىه وداهشلا راَناوةمزالل وو هريغو ةرخ أتم ةنراح هل وتفئيممالالاقوأ ظ

 لابعت وهودلب مسا قراززسو: ااينثن .راحتان 2 لديها تع رشمدقت دقو نارا دحاوأ

 7 ىوتامس انقلاو ىامىلا ةيسسسننلا 2 ءاولا تاكا رميا بسلا اروي
2000000 + 1 

 همدشتة م ادد (تدعإلا نبطي حو بو م“ ماني رو ةماعلا « لعام ىلع فاوتو

 ا ناك هولا اطنو ناوأبةاتومُهصلَم وهو ىلا« هقلاهاحرصمةنخ اني نوكيا
 ىشو بلعت ل 5210057 وبس هي لسماع انوٌدرحلا (نذرحإ) نيك ربصالانأ

 ىرهوملا قب هيف قبال حبك يىذلا بالا نمنوُدرحاونلمهملا لادلا فت مدقق لا يغ

 ( رمع سداس برعلاناسل ب مغ ( كا

 ريمكف مكاو لصالا ف

 ءارلاوءاارسكم هل .كسالاو
 ها نوئلادشو



 (ثرح) " ”نؤنلا فرخ « ءاملال سف 5
 اخ 717115655715 ص جرح يي مجم: سو سب

 ومو ان او اما تاك عضو واو ”لدوط 0 و

 ورع ض اضمن 000000 عقم ى هو كيال عضو ىزولبا ل“

 2ع شف و
 ىمهرللا ثرعللاوهلبقو تبيلا ىلغْفسأَ

 ةيروصع و سبأ انا يلا ولاني نكي ظ

 اولا دودو :ىلايلْلا قورص « انداناف اهلها كس نفل

 ْ عش ىلا نم فرشملا ليلا دو اريثالا ب الاي و. اييثك ثونطا ىلع ناك ينس

 'غ هدخ يفهو لوالارو مشل اولاتن حاجوعا هنيف ةكععضوموه لسيقو_ةكم نب رازسملا
 هع ة- هلم و 3 0 2.

 . نطو وه نحو ءانختوانسجتوانجياوم-دقو عارك عرج الادرولا نوتلابن ع4 واو

 عا والروم امتي ةذه فقر نبارك ة وفور عر ءاشىريتعلا دراط عنب نكح و هوامسححو

 خاسمشلا لاق ملا ةللقلةأرما

 يتقن حى رق تردي «:تداخ رد و
 7اس ل ءءء نس

 ش ماسي تملا اذهوملانوقَقانلا هته لهوادأرك 9 نيطايدارأاضيأ نيا لثمنيقلاو لاف

 ش هلد_ حو ىربن جدل ةركيد امانا لبن دعب نحيل حرا ىرهزإلا وك ذ

 ١ 7 رحلاف. ديدشتلا او مضل, نادال ناد ير همق مهوو أ, ةنفاهْو
 9و و 5 مع ع0 و . موو

 تفيفخ نيدال ازيغص ندحو ةنذحب لدروةآ د لا ةافدرف تدور -# عاما ادى لا نبا 3#

 ورود و ه9 و

 هند يفذخ آريغهنم لك ابل الفاطتاب لسد مثيدحلا فو هب رح هادجو لج رلا نحو أ رلا ا

 ْش صيمشلاةزخو ازال فرط وهو مال لذا لئمودوتبا اورفءاحاذك# هريث الا نب لاك دش

 انوا ناعيفو نحمل ساير هنأ ارىرهزالا لاو ضانزلا لوبن مهل | هادو هفرطو

 ا ارسال رن اخو + 0 . ( تاذومل عمجضو ة ةطويت ا 5 قد فلاوول

 رفاؤ+لاتاوذ ف كلذامغاو ْتَقَكوا ٌرردُمْسااذا 000 5 50

 تكيافح كا فو ةقاننلا فنارحلا دبسعوأ ل معتسساو ءالئناوناجللاّلب الا يف هراظنو ةايسانل

 دا الل نر بتنم ُن ورح سرذو لفل سباح مسبح نكسحلو ته ا ميا دي

 2 7 7 ودرب - سل هع

 نارنشكلا م سالاو اًورسراص اضيأ مشان رو انورح نرحب نرحدقو فقو ىرطاهيدت_كااذا

 اوزبع نإ م سرف ثور ةس نورا لديفتا تن ست# هلا ”هلهاتا ناك نمر ةمساُنوركساو

 للدانلا



 1 24 (ن*) .. ,نونلافرح.« ءال!لصف

 مالت ذملاةنخو خاج والامومنا دساب نابل مما ةفاهفرم ا

 هن ”راذص ىأ لزم ةنيخ نجل اهلةمانقلامولمح رلاعطوت يدنا فو هسأرفةفقعتملا 1
 م

 م - غ,ءةع

 نمد "ريال ارج أفقمتم ل كو لزعا لتنب يللا اميولميىتلاهسأرفةيلا

 هديب

 هن > ادق هسفنلا ء نقوش :خااذالجرا لقي كلذنسو ىرهزالا ناسف هبتصدتحاوئثأ

 ثدد_هلاىفو نان ”لاعتا رهو السيل وئام اضاع نود فنا

 نبأ ثد د_>-قىو هتلع كوت نانوذلان ٠ ماو سانلا نوددكل ىأ هلم داى رقعلا كعطقأام|

 سس سس © لذ مسعر كس 104 3

 وكوهو بى هد ن ندعو نضانح هسيلعن و رك هيلع نو يلا اوان ريغ نودمانض-او نري ىدأ

 معوو 3. 4 م م9 ع و 9 بهمس 7 تسل و

 ىو : ث تدز الاول و ةال وح اد ماعلا هنو ماقرادلابن تولوالا ظ

 مكر 00 ىص هللالوسر هلأسو 252 نمت لاصق هيصوج | ظ

 ماما قر وادب ىأر ,ةةبولقلا عه ليصل فاتر راهرتذا قد ءازاهنا نك ّ

2 
 7 مع و) سمح

 ىئاراقلا نامل ناو ةعنشلاو مالا ن ناد, عضارغأ تين د 0 نمو فارغ

 أدق

 هيلعمايقلاو ءديعرن نمو هيدب لع لاملا مشب لام نحن ناو : ةنكد حاوبنعلاآ هيف

 ىدسالا انة عفان ٠
 0 مه ءه هدم 8ةسورسص مد

 انرضتانعأ لمَن #2 انعأاكشد ءادات نعدق
- 

 هتف هعاطتقا ارب ةلامنابقحاو همر مان أم عضو هسعتو حال طالانملاناجتحاوأ

0 

 9 ولامن ذخ أك نيرالاةداج قدي ناكونبع هعمن اك لحرةيلغالا قيما حباصو

 مع 7 يس ىلا

 ناكثيدسللاق دزوذقو هن :يع قامت هلل تعا هيلع نا ةزاخلا تاآذز .افافاؤل| 1

 تاعجو ةمانقلا ثيد-حفو نباح خبال قاع لايوطفاذاف يمال :اقرمسي |

 20 ل كف ا 1-اذا تلك“ ا ركاب انما ظ
 وع دع

 َنَء 7 .اكاسماو نال وشو هنابقحاو لاما م1

 | . "زاب دقو كو

 مو١»| .

 9 ناس رشتلا ىوش مدع خرلاذا * نيد جوج ١ 55 ظ

 ىهلات دو ملا و عم ا ريشا فاقع اهرتغ هات ىلا نو نورد وأ

 ىثعالا لافأ: ةديعبلا

 اوكا تول سين «ب عج اولا قوز نبال. . نوم
 ا ل ٠ سح ا2 :دتاح كس3:777101702 .٠ تن7265: 950072701750::3016:2:1067 طا فتنم ١ دبس: نب ددرح لتبني 11 * عوضا ميس 3



 (نخح) -* توتلافزخ  ءالألسكا 0
 <« ةم

 نانا حل -:ةو عضوم نانو حو ناك تن نم ا م هز دانك اذا

 لاف 2000 زوو انتو لاق اهدا لكلا قا

 ندا ادخال ياتو و #3 ةاشرالاامعاون ول اغّتسا 4 م

 ١ وه ع مم

 ساهل جلا واسعا وح مهما -تعقوف موقلا قرا وليلخقيضالا اال

 و

 نما هل ددحاو عضوم ياك هنا مس تدقواا نت كولا الانيا ةياعجأ

 ليذهر عش ءاجعضوم نحو» اهلانبدح اورذلا سؤركبملا ناك اذا اوه ليقو بنعلا عرصح

 1 ا ايد لذهلادلي خيي ضقلا مهدال, ف ورعم عضومو»و

 رامصلا اسلام الت ونار 9# 01 ًالئلذئسم اح ىرأ

 5, هود مود 9- هص سس

 فو ثلا وعا وسو او للا وهمطع هنخو انج ة نست وعلا نح 9
 س# 7

 ظ نانو هاكنَج ا قروملا ةحومملااضعلا نجا ناز نيالا ءئنثلا جاجوعا بيذجتا

 ةدياز يملاو لاق ناك صلاك نمأ أر ةففعماصعر 5 ةن5 59 رم د ناك هنأ ثد دول 5

 لقا تاذكعرخ فرفيتم »و

 دو >5 هر دال هم قف سمس جم

 نقذلا هب رونا عفو # تاذ- اوناسقكن فرعا رضصدق
 موم 2-0

 : هددنع# نعال أ نجلا ال هالو نامل ىلا هتفاضالقول نأ اتاذتباودانأ

 وذو هع «)

 أ اك ذناكناو نحمل نضل هيلي رمعبلا نكن ايلا لدن نجح لدين أ كلذ لصأو

 2و هى

 تااخنانبحأ أرق ضو راق نيج طسلاو نيا لفل نقال ىطمو نبا ضكسصر
 2 وو وعش م58 2 هم يدب ةسوو

 لاقو نيستا تا ا ةمجوعم ةقسزب بحل اوهجاجو ال هراقتمرأ اظلا نحت 0و

 ١ "هم 11 9م

 نونة فهو ظىف ند نيا ةمس مسوأذا نومك ءرمهي وهو هنجح ا ناتريغبلا تنجح

 -ّ 72 رم ص

 ه2 0 2

 ىلعامهادحافارظلدقَْقلا نهال الغسيل مزيفرطلادحأ ةلئام انجن داواصعلا

 هتدوعجعنلارعشلاو هو نار د دمةنْظا ىر هزالا حابنوعا عملا: لو هيلا لق قرخالا

 2 -ئي هدوز د -هس-9 دو ء
 دودج ن هش هفاراطأ لحرس رم ا ةهفارظأ ف

2 

 لسنا ردشلا نا ديو اك ضيا هضمي ل خا دتمفتعملد ةورسكتو

 ىفع 5 هو 1 و دوع هدو َح
 ا ورلا ل52 نث اق 1و ناكل 000 ا بلا

5 

7 
3 

 أ
3 3 



 ؟ 11 (نتح) نوذلا فرح * «ا1|لدف

 سنعمع رو 0-7

 اكون دا تحلب كفوو حب بلت نعنرب هيون نووتسمعأ

 < هع

 ساط قلاب فدجولا ف عتو تح ضرالاهبجو لل اجا ن . جالون

 عقاوتلاةيراقمىأ يتحدوا ف ماهسلاتءةوو هنالاو 1 ناحالا يقتل تموهو

 ىيكالادشنأ اهب واستمو

 لياكتىّبحان اه اه 5 لجاست ا

 11 22 ةرنأ 5-4 70

 5 لدا 1 اهمكلت ىدتلا مدل 5

 :ياتلا لال“ طرفا سالك بارا تاتش م

 دا فءرخ1 او وأ ىوتسانئاح مويود شا ا نعجو 5 للا نَحىلع قب صرع لهو 5

 حامر الا لافأب وأ تمعبات زيا

 نئاملاةريعلا عمد َّش #0 هش تالسرلا تومعلا ناك
- 

 و دس سا

 لدصأف ع لاَقالا ف لاصللات ناتو تعناس اذا هعوفد تدئانح كوك منيدطاو

 را ا

 ا نم نعاط رقلا تدمر لك "نصل ىرهزالا واستوأ راى لعساطرتلا

 نو.-<لاصنلا له ولاقت عباس ىأت نت نقل سارا فتاك تعوذ"

 200 وو ةسسوم -

 ماشا الا مت و ءامهد أع 2 رلا عراةئاذا اولاق ا هرةمنيلصخ لك ْ

 ناطر باجر ةرعباظلا ولا للا وع ردا دوام ألا وقوي هس ْ

 اهقالتخا وخارلا تناصو ةناتتلا لاق كرات املاولاغ

 و م. 918 8 نا 27 نوم "وريال وج هو

 5 نتا<رؤدلاروساتصلا عنو 5 بدو هدبونلااهيذاجت لامث

 هلوقن هىنأ رعالا نناهدشن امامأف ناتحا دقو اضعب شعب فلاغالىو تل يشل لاو

 ووو 7ة< هو دورس 5

 ٌْ ناوعفا س ةرح عنيشصلا تحت #* نانا امض َتوصناك

 موت ملا ىلا ىدنعءانعماغااذهفيك فرعأ ال اوهدس نأ لاف نيني !نينثا عب لاق هنأف

 م٠ ةعام وس . 1 هب 4-6
 5 حا ملبن نمو ه هلوقكن اما لاقفةضفلا عبشأ من سوما قف لعت م مءانأ ف دج ش

 جامر طاالاف ىوتسائَملاَنبحاو عيشأف حّرتنجدارأ

 صا ارعألا ىلا دموع بصق نسما اذاب األ
3 

 الن

 لح ميونالف نس نال لاقي ةباضالا ةلامكلاو نيالا نوتسا لماتش م



 ملا ءامءالاهذ_هو هلوق

 اندس ىذلا لصالا ىفاذكه

 الومكحا ىف اهيلعرش عملو
 اهررحوحادعلاو س ذههتلا

 هأ

 قيللفللا نسملاو هلوق
 تفل نيسلاو سوماقلا
 ف طم و ىل_ةدلارصش

 كيرخلامك.لاو قيتكسملا

 هأ

 ظ

 لشي عقاوزسكاإسل نرثي ثيدشا ور اهواسناوت اتوىرلاىفارواسٌتاذا ْش

 هلق رغما !تفييض أو فزاع ها بس قلاسبالا هولا وع كفزرد ا

 . ل تع مالك .تولا فرج »* ءالالضف تتم

 0 الالات وتو ا خا لالا

 5 2 هَ 91ج 26 2

٠ 

 .ءء و عل... يمود9 هم هلو «و

 دعسوب تب اعني نيبجتيأعو 3 اهريغ سانتي ماك. :حامرطلا لاه

 ىلا العلا ىنالولثمو |
 رمد

 5 ركل 07 530 ءانولاوبأ كتي

 ' انجي مزاللازالتد عجن م لاو هدا ولأ و

 5 ومص اع

 اي يفةماهج رع 5 مبديا ور ء ضرع نباو

 تيدحفب لي يي جسار الامد ورا ركتن توبا ضاِحنباامأو

 ا ةيظع ءايزطلاك ةسبيودو مري الا نيا لاق نبب7حمأةالصاوأ مالو مكن فم اة

 1 و اهسأر ىلع دقت ىبهف اهنطب ملقعل هعفرتو اري كسا ممر َيطأ ْتّعَصاذا نابل
 |لاقو: قدا نيا او تارغلا ةرقت قرش الا ثد هرقل شوال قيام فاما ينقل

 عددهم 22ه ومو

 ةامنأ كوبون وسو نيسطاونا-م بارع شعنتأذب ربخأ ل فدلا رص اةفيتحوأ

 فلاب كوستر نيرا عسضوم مس اوه لهقو ارسلان نعداو مسا وسو
 ٠ دشنأو ةنوةمربع

 ظ 5 م ؛ ُلِوْرْرماَرح وسحاو + انو المتسما ال قبلَ

 ْ 1 ديت د لو تتاكد حاو #ُ اود اوهقلا جبر نمل

 1 | كب مولا ا فرعشلا ةزؤرضلافل تونلا لذا بغاو فورم اوهويوبحلصالاو لاك

 ظ ءانتدلالا اثنا ىلع د نوب نع مكبس قلو

 | دمنب هول يادشنأو « دو «._ كان ارز الاول اكو
 0 2 د هه هر

 َقوِدَص ىشعلا مامر فصلا نم م نوح قرف قرغلاب هنأ قش
 0 2و

 اكلذو نايسسىأ نانت-ونانمحامهلاقيو ىو اسمماوْسر اولا نش او رعد 2( ٌناَح 0

 ٠

 ناب يومنا 7 /ونانيحام_ه ونانتحامت فنا النا ١ ُّئ نداواسملا هنن حلا اونرقلاو

 | خسوف كزابتلاوىزاسلاءاسكلا ونار اسمة تملا دان ناش دهو

 ىا



 م3 (نيح) ' ١ نونلافرح « ءاملأل دف

 دقو الالب ىأر هنأ لسؤ هملعدتلا ىلطىنلا نعىوزو ءاوردلسا ؟ىهلمقو ناعملا ةوظعردصلا

 3 - 1 /ٍ م 5 0 3 11 0

 لاق 0 لو ووو بحاح عوج ةئطدحرخ

 اهانولوةيو نا.ىهلا امن بغلت ءاس نط اردق ىلع نيود راسخ لأ و ولأ / . هوسد اج 2ءومس

 ومو 2و هو .ِء

 كيبزح طوس عجوُمز#كيلعْخاوَريمألاَنا ةثيدربىرشلا بح مأ

 فلعثهاورامف نإ 500 اهيحانحرسنتف

 هدعؤو عاش هم د ل 5 سو نبي

 ادونهغتةح اوف العلب 01 ةجاخل تاحردقنيمخ مو 1
 2 مهل بل ب 4 ل ين ا ٍِ 1

 نإ رنبلوقو هيلا فاضملادارفاءنيمح ثامن هو نديحامأ |امهو ْ
 ل

 ة2ّو 1 ورم موو و
 ل قسأرو نيس ما ىؤس قوز دوام لوغإ

 ه ب سو

 ةرؤرضرصد ءاوسدارأو نزولا ةمأق الةرورزمضاجمق ملل داز ذةقرعم ىهَو نيد. ماداز انما

 ريناد ثثأو ةنيبحاضي اهلل واضيأ
 «ه_رو ةماض و س 8 ىس» 1

 نال نمدا وعأةعبسإ #3 ةنييح وكيف را ا ىلع تعلط

 ةهم2) ورم ا

 الا ةرثقنباو صرب ماسو قون باوةماسأو سرنا لثم ةفرام ىهو هيوم ىرهوملا
 ءركمامماللاوفنالا فدل نوكتال مالوش هيلع خلا رو سنجكيرعتنأ

 8-5 ىربنبالاقو ليف ساروا عا ىوُش *« اكي 520
 ىو

 5-5 رقة يلخبكاقلا منيا مأو نيبح ماو لاق لب سأاأدو ياء كوئاهاوَشلوعي ظ

 5 ناسنالا قكرْدق ىلَ ةيادىإ مو ةئمشلاوة وهن هل ددغال ةوزأللا فيرعقوةيلعلا | |

 عدر ًاغاوقاهلءارتغة بادو هذا ز نئا لاقو صر امر قاطعا ن نفَضرعأى متدءكسلانبا

 اذهلاولاف نايّضلااهد يوسي سس

 ووو هدو تىأو
 كاسل ارظانريسم الآ نا 5 ندر ىرمشلا نسخ أ

 نيس انج اهلرشاتوهبصتنا ماجر ىلع ف ةنذقيف ءابغالا وكسر ىحامنودرطبف

8225 

 نيل ني انملا كن ع ةصهجأ تزيشناهذز .طقاوداْز اذا | منول لم لني ريسعأأ|
 جفا همدوع هصاو

 ةريستكض عب قوذن مطعبىُثارط نهوض قوْصْحأو روف أني امنيات
 نسيب اواهوك رتثلذتاعفدقنايسدلااهتراذا نشا الا ةصب أر دق لعق ةرلا ف ىهواتج|

 ا مو

 مأ أ تيكسلاننالاف وة صةظدلاةذحدلاىناع يلا ةزع بالا فال أ

 ن انتحل ناحامح ام ةه أ ةكرر هلو تنذاهلةْرم رض س ؟رزلا ةلظضرغس هبات ع | ْ
 مث - 37 59 ممر 1

 ل ا
 رع و ل



 فاك هرد_صملا نيب هل وق

 ةليكولا

 «نقرملا تاكل امقركراد#

 لاهو عفرلاب راداهيف طبضو

 هأ لةثتس ا ملع

 (نيحإ ١ ٠ ؛ نودلا فرخ ذي ءاماو كا لصف 1م

 . دفة عفارود كت د نالاه ىلءنويسادَسإ اح

 ردات ةكوتيااب رهان يني ريشلاابيق ترا تدم ىرمملا اهرك ذدقوو ربزيالاق

 ْ ,فاقااىورلء فيلا د دي هقلاقيلا رعادم

 - وهم د "و

 قاضلا نب مل ادْربف سيو 30 ايئادعدصي نول تيك نوح :

 00 ٍفاوبق يأو قط ىرعا يأ #3 يأ نبا حسسر ترفع
 ا

 .فا ارضالاو هنكتمالاو ءاوقالا نم 33 ماس ءاط الا. ىلع تش

 1 01 رو هاو هيرب قع هاو يدنكلا توا نينا جو واعُمايوَاو

 يهاب ددم د دارس تابت
 ..هرخ «

1 2 9 

 5 2 0 مدام د

 3 نردلل يول قا 32 لا

 ْ يحدق 7 يو تميت اب فذأب ءادئيسإلا (نح) (تيلموملاءا لسا ل هف))
 222... مدع و. اك ء ع دود ست و مى-2- ودور

 ا نوكيتأنماو قسلاهيىذلاُنيجالاوَْسأ ل رو نب هو ايي نيحوانبج نيحي رسكلاب

عة نبل مشا
نبجةأماولذان طبلا مان

لطب قس نا لاقي وءا
 ثيدحافو يحدق 

 ا

 و 59 < قو

 مظعوهو كب ردتاءنيكلا نم قسما ىبحألا لضم لوك دل هأ يم اباصأ ني ؟الجرنا

 ||| "لاف اب ماعطلااذه لع توعد هللاقفنس ماج ىف لع را تن دجلإهنمو. نطبلا

 ١ دوج ررابلا لهواة درع تيد فو نكاد اداب قوانمح للاهل ذلك

 : 2 وعض مل وم - 5-2 دوم 5 116 هيي

 ! لاق 5 نحو فاش نم ىودعرءو 03 يووطلا لدحر مستو نيشألا مسني لا ا اديح
- 

 وسو سم 35 9م

 ش اضغهفوج“ انو تايون طبلا مشاء ذل قبس مدكور مصالاءاملا يملا
 : 0_ 2 07 5 سدو

 1 نيحلاو اسنان: 6ىآ ادعمصموارتطقموإ: ةيانالفتم ريا باز ,ءالار داون قو ىرهزالا

 1 : 22 0-5 38 18 0 و ا

 ْ ةسوج ىلعالمدني-ل | ىعم و لمدلا نيخاو 2710 عرب وعيقيدسالا فاك :معيأم

 : ليمامتلا ىهو نوجا مد صخر هنأ ابعزبا ثيدح فو َّط هرمسلا عم كلذكو لؤاغتلا

 ظ جدري لاك ةالصلاه لاحول ف ناك اذاهنع 0 ا رانك منَ ونيحاهد ا ا

 نبال ماسدلاَن ونءباضخام مربحما ل ملهلا بصاهبت وعاد موقلا نيد داآؤلاش
 ات ده د

 ظ ياو عغاركنعدر قل نيطساوممر وامن 1ك ىٍجةسْوفلام طة زتك# ءائدح مدقو ل دك ةنيالاو
 2 ه-9 مَع - 7 هم
 ْ شير اروبجحلا قل لعق 1 نود نييحمأو كذب رهن فورعموعاشانمسنباو ضيدن :الءانمح 0

 ا 22222 22 و ا ع و م د 0

7 1 



 ؟هن/ (نوج) ١ كوناافرح » مملالصف

 ةدغلف اكرتو ٌرمهل ايف كلناك مؤ ةطموأولا تناكا ذاو ةئنفظلاوةكرطم واولا ناك واولا ىلع
 يي وج ظ6 اردو اًداغورع عونأ أر ثدقؤةش اهلا كلب تسول

 ىفاطقلا ن م َِك وألا اريسفتت رم ود ةوحد الا اولاهاونفد دواذاو 0 وشو 3 وهاسمنا بسلا ظ

 و رمل ربنا لاعوواؤلا مب دوج عملا و رهام دوز ناظم 9ك وردك ةجرت

 ةن رح محا 11 مةغلفةزهدؤاان يلقن اهنفواولاَو لصضالا اوهنوجو

 ىثو ديحاقلا لم ديماصتلا لا نود الاثم“ اكد بماصم ىلع * خدش لاقراك الا
 ه د21! هدي وسو هاف 0

 نيراطملا ضوكت ت1 اولا وام داهمت لاش نيل ٌتايقانلا

 لوقف لوةءنآكو ةزههلا رن تقكيراذلا تاكو ةزمهلاقاروك ١ ل ىو نوب عمباو

 تا رالري 8 ءاسن فد :ىدعالا

 سموم
. 

 -- نود قاسم عاصملاناكو #3 ا هاذا

 ١ ا نييياع وع انهترك ةكلذاو لاق دعس علاطإلا لأم 5

 ىل ارعالا نبا زر وسال ايكو لا ماضل ةنونلا ٍراطعة نوح ءاهسرش اع“ اك اتعدوأ

 وازن هناا مَع ؛.دقلاةنؤتبا
. 

 : ا وه +
 اهدادح دنع وجل: ه اد همس ارق ٌ ش 7

 ظ
 لا وةنباذت ات دز اذازاقلاهنو وح و ودتدرأ "اذا اذ هراقلاٌّدن ريكو و

 ايلا تاب لاق خالو ءالانبادكنأو ني دوسااذا ولدللو 2 وبيلا ظ

 م5 2 رضي الوأدلا ٌراصمانا اهرصقترسصماامإ 0

 ارش َتئقوداَوَحَتنأ * ايف انهناليب ودحر 1 3
 مدع 2 هو و 1 ده

 هلوقو اهلعأو ةقصلا ا تلا « اه :رواعريخ قوأىَدو 0 هبا

 5 ارفلان 5 نوح م و ةللاقت خال كو [“ . وح 1-46 تاكو حذر أني ود وجو رمأأ

 دسا را .رفمسا توباك ط ظ

 لاشاوةداعْتلاو لكو اهيفثوَلاو ل 6 كانك

 الكتل لامعا لاك ردا

 7 لاعب الهنأالا نور اونأ * ابحاص دهر اغلا فب حالو ٠ كل

 ظ

 53 سا 5<

 :قدفلا ختم لاما ةياهاطا ف تناك 2 "نص:

 ( ريشعس داس برعلا ناسلا با ( 9

 اهلعأو ةفصلارعضاف هلوق

 بيذهتلاو لصالا فا ذكه
 قربت ا دارلا لعاب
 ةرابعلا ف نكي منار سما
 دعم هأ رظنا راقد رح



 قىابضلامطغلا هلوق

 طسافنب مجالا ىناغاصلا

 هأ ىلاضلا

 "لمكتلاة باو رىوصلاهلوق
 هم ييعم ها ىدهدملا

 (مددسعل ملا بث دلاك هلوق

 المكتلاف
 اسعلاى رثكمأ ارد ىلع

 ابيجمالف خشلاوعدتنأ
 هأ

 ٠ قم سرها هسشو نمعشلا غش لاق كا ذرداس دوو اود نيالأل بق مهكر ْ

 يبل مهتارعشلا كابات * اسغتن اةنوملارداس «:رعاشلا لاك تيت نيح

 ٠ عل ْ ْش لاقاك هلاكبهداشنا باوصو
 08 0 31 رين ايملحآلوار زحمشالا

 ع 2 ايوكرىوصلا ناوصرع يبا هوا مهني عب ٍةعبم اذ

 كيد د هيو هرانث 1 يف كرسي ه ايوب ناقل

0 

 '(نوخ), * ”تونلا رح « ميال ضف 52521

 ا .ايفيتأ هولا جامو #ع انُوتنأَر ان انثالارداس

 - 7و2

 ىدرااك ب ظ 35 ابير رقاعمط وأ بذاك

 ارعدنيلاد هزار او لاصملا هذه هيفْدمت لنا نلا نايس هق تاللوقب اشرف ةفدي

 ظ |ةاملا قرا ريثكيلا بؤيعيلاو ود .«اييدعلاجابلاو ةنو نم[ تم ع دلا

 || ةراخلا ع نم مصلادب وصلاو نضرال ايها لاقو ضرالا اج بدريه ل 5 ةرااو

 | جدولا 3 رفاوجتإقلا زلابعولاذلاب ىك راو مالبعألا عوصلاو ةءاوصةدفناولا

 ا مسولطإ نينار يداي لوقي وجر بل #* اءوثتأر , ان*”الارداب «* هلوقو بهل

 ٠ ةئوكبا ة كني وج مشل لاقيو تل ىهاتت دف برق ةنعهدي وش ىفعماط بئذب وَ

 1 7 و »

 ٍ ظ 111111 نيد 3م نيل ولابسعج سنأثددحىفو

 | 0اس اك ةبلاسلا ءانلا لبقو ضلال لاجقب و ثاولالا نموهو نوَلا

 ا ميقا هتعدقا ىذررغثشتدخ ىو دزالا نم لق نوذا ىبىلادب دسم ى ملدقو ىرجسأ

 دومسالاوه قوحلا شكلا اطلت لافدوسأ ىأ فوج كدليل لعبا ماشل

 : را ذه ورانا كرش رشامي وااو اذار ا رمش ىذلا

 | اهزه ىواىك عاق انءع.هو فلا.

 0 و بلاهسماو هواطدأ ا“ نه يرض فولباوكاذك بورن نوكأ

 1 قدك لتر أن ملوط اهاحيرأ اوبانذالاراسقمذاوقلاو :2-آلَثوطيدوس نوطسلا دوس هو

 1 ع و جما و 9 وس 50 9 7 تاو 9

 أ ناق وطاهتابلب ضمة وجا ناباوىزدكلان نمرتك اود ردص الاون ؤطبل دوس حادتلاىفو
 ٠ 7 الل ع همر 8 دي يت وه 9و و 2عءو

 ْ ةرغص هولعت اشيقر سح أ هنأالا رد ار يط نواكوهو ريغأ طقرااه 7

 هع © 27

 .تددحوو عاحو وأ لاك اهقلح ف تو 3 محب د 0 ال 6 و

 ا اجامل ادكزن رحمه ول لَغىدْنعَوه .وةدمسن !لاقز هت 0-1 برعلا نع ىمدالا مَ

 ع ! 0



 «هخ كامل ننس نت خل بيبا بت

 6 (نوح) نونلافرح «* مى1|لصف
20 

 00 0 و هو

 ىدم الاء مح لاق كر رضخ ةذش نم

 مة اصهنس سدس مسحا6مو <

 حواننملا يمانلاو هعمل سع 5 اهب نو ابوس تءاج

 ْن باو شلاطارجألا ان وكي انكلان مقدما ”داكتا نأ ىأهصلاسعا م وتب 10-
 هم دى وه يهو ىو. |

 نول لكو دمعت ن منور عل لاقيودروودروءريظنو ملا, نوُج كلذ لكن معمجاو ضيألا

 د ه-# ٠5 هو
 . و زرغلا لاعاطتلا نولك :خ طااخذا اسوأ تؤ رت نر

 8 ٠

 هرضاح توم او سدا اهنم علت 35 ةيرتام اجل دلو

 دما قضية رفق نوال ص "الا رصَق فصيانهه ضم "الا ىضعب

 شقنلاحب - رذاولحأن :رماكا أ سفنل اهتم غلطت هل ارتزاه كت ,و اهلج ل اوما برش

 دسالوقضس :الا نول ىلع اد هاش :ر نبا دسشف أولا نوط ارضاح ىأ خول :

 موعربل افنان سلا هالو 03 هدأ ب رق ا ةراصا نوح

 نول ىلعاد_هاش ىلعو أد نأ اولا نبا طك وهو ضحوا انوا

 9ك ضال |

- 

 ه- سءمو# تى قير ا
 خا 5 وضم نباح نس 0 9 1 مح : ا

 - 6 8و 8 ْ
 توام هدحوذيرذْننابهذو #3 فدبعمق رخو ىجب 0 #3 دسالاقو |
 ا 1
 ص ىنء هه 00
9 

 اهدادوسأل س رهشلاةنوكساوهديسب 23 زاطملا دك ةوجف 3 د أراشب رجلا 1

 عرد جحا ىلع تضرعوا م فة نم 1 مهو هئافصوا ضان توكيد قولا تيافاذا

 ىي نملص

 امنأ قع ةنولل س هان اميمة اكو ربا سبأ ١لاقفاعماف ص ىرإل ل ذًةيئابصتن 0 ا

 ع ردلا ضايباع ا اغدقفاغصلاوقي ربلةديدش ٠

 3 1 و نم هسجو هو 2-

 نوُلا فالتخاوىلابلا لوط 5 ىو يلخلا تنياي ريغ

04 

 * نوالا للة ناك رمسو 5

 لثمل دكا ةنونللاو دا داضإلا نموهو 5 ابيغننأ وكبار داني 3 مكلاةوراها ديدي

 ةءوم همم  جسعو ١

 هريس مجال اهيشمواتت و هنو تيماطعاو نسمشلا نيسع نو اوزمهانع نوح ةيديغلا ْ



 . (ثوح) نونلا فرح ملا لصف 56غ

 ب ؛ وذوي لاونج كاذكو

 يلكتالولالقلا نوُهْصَتَدْنَ * ابق أ متافسءاهبقاوذ

 تمسان اك نونملا ندم :لقمنوكينأ او هذحأ ندوة حم لاحم ى ىلع نبأ لاق

 وضم لعن دوك أون رطاالاو ليسا ذهامو أ اتسْل مأ نك ا نابل صتييو هاكالذ

 لا ب ررعلا عة عنصهبج واماذه اهب اكن وللا نأ انريضتال كاذب: تمعما هن“ اك ندع
 مو

 اعتب لاو شتشا انكو شلاق اور طررألا
 1 هللا سود هو

 1 كوزوهريغال رية م هيطاحتا رع ىلا مضيامم
 ١ 9-2 ه5

 ناندتمالاو ةلهاحلا افا اوساطاكع و زاحاوذ وذو ل اكهنعمللا ىذرسامعزنالاقو

 ٠ لامع -ةوساناكاذد 55 عالضآلا سو ور ل بقو ْردصلا ماظعن جانحلا وتارطتسالا
5.55 11 

 قع ارعسالا
 و ة وح هَ

 انغاهل راهرد صن حاحا « ةوفجاتتب ةدمعقن كلا
 ىشعالالاقو

 لاسرحي 5 وفني اوعتمم للا نا اراك ن-انح فت رت رب 1
 2 2 مس يت

 | قرتعوملا لاق ةسنجبو نضج اهلاري_غوءاهلابىنرافلا ءاكحو نَجو نِثجاهددجاو
 نجانلبا ل.ةو نوي اد اول قو دع نيج نيداعند 3# 0

 م7 رورءور

 هرث دئاهيلع قت يول بالود تونصلو سلام ءةعوردسصلا قلبا عالضألا فارطأ

 ىابردنال ندم قرك يت ةنة سلا اخيارعالا با ةلعمدروانه هرك ذىرش ىلا ناف ندم ىف

 اوويعترملا نمل ةئمهحوهجولا طلغ نها (نمج) كانهدرك دنس

 ظ ممم رق ىهونيقلاربخلا ئه دنعو
 هدو“ 0 تع 53 .٠

 انمهح المسح انلقف * انوأآ انوارذاةمهبلابا اودانت

 كاف اكاهجترانت دراتالا# نفخ ىفهانزك ةدقوتنٌجدنعو ف مدالاوفار ءالا نيا لاقو
 2 م7

 هلق م لهر ةنهجريغضل ةنيهج ىح نيديجحأ س ايعلاوبأ لاق هاه نم مخير ةنئهج تاكو

 حلا يخيل نيب تاكا اقلب فسندا وسنمةغطقلا ى مو انون يملا تادبأ لِدالا

 ومضت دوألاَوَا دج 7 انسب نإ ماذا لا
 س55 مسوسإ )9 ه-

 داوسلاىلا ب درضب ىذا ٌتابنلاوهل بق د 5 3 رمل دوسالا نول هديس نبأ د وحس و. الاو

 1م هيو رجج» 0

 نم



 يللا (نئح) نوذلا فرش + م1-لدف

 رجح أننا لاك هت معا اذا ابونجب ضايرلا تن

 انونحبهم زان راد نحو 1 قراوسلا ملقا هوذا
0+ 

 هكر ؟باذلا نونو بادود لدفو كازا مودي لاو هنا ف راك هوني

 مهتلاوبأ لاق هفاغتلا تلا نودي هنونض راك ى بابل نيو

 تلا لاط ىاانو نس ثمنلا نو هلوطو مانا لوعداَرأِه لالاوانسلا ند لاطو
 ةهراك

 ةبك ان ةونجم طرأ ةرشوأ نوجولا نيذه لق< مانو نب هيا اغتان رو «هلوقوهرهز رغ رخو

 تلم تيان ون الوط عفت ما لنا لاقي ىلار الانسان غرم تنذهتلا فو داع رب

 ليلا يمت برعلاو تانيا هنمون اتمام وينج ضعي هش رزأتدق يذلا فيثكلا | ْ

 وروم 6< لوس وم 8

 اقص ةنج قت عضاونلا نم 3 رقم رغيف ىيعتاك ريهزلافهنج || ا
. 

1 ١ 
 ْ ٠ ىلع :.ونأ لاق واهريغ :و را لاش وصي صخب ارناتحايبج .ولذدفلاو رسل اتاْدَهَق ديدي

ْ 
 ا
 ا

 تاذتناكو كلذا,مفن م نافنعول ا فوالا برغلا مالك تنجم نوكتل ةرك دتلا ىف

 ة و َ

 ريبغ فم ركسلاثيدحلاو ري زعلا تار هلاىف نارك ذدرودقو هن تسرلو ةقيدح ىسهفرم

23 | 
 م ظ

 اهليلطتواهراسن أ ئاكت اوهو ناننخالا نمةرخ < الارادلا ىف يعنلاراذ ىهةنكساو عضوم

 مخ 1ك هرج اذإ السمو هت مم يبملاولا ركاب 1 وذا تيعتو لاب ايلا ْ
0 ٠. 

  1ا 0
0 

 ددنلا هنأ معز و كارعالا نب ادب هل اوقواها الار ا وفافتل اذ بشلةدحا وقرخسس |

 مداوتقلا قل قاعة عطس : ركع ىراسلابكرت

 هديسئبا لاق مدقتدقوقنعلا ينم ىهو عاطبلا نمةعلطسمو ناتتلاك بانا نعي لاق

 دعب 2. الدنا ىلعاهرافت واهتتحيفةنملا لئمالب ا ىأتب هر قرع فص ودق هنال ارك ارةنج هن ىدنعو

 ينعينأ روخ دقو لاك هب رسام نبا لجبال هال رتل موتاولّالا

 كلذ ناك ذاف ربع سلك بقذقو !متراشل يعيواشراب وأ ًاواجتاولأن نفع رلاحي رس امن

 لموسم فو هرعم بانة شملاوةّنَكا هيتغصو: نأ 9و ةنملا هيف صول نأ اح

 نايم عضوم منجل حامل قدا عسومُم ثوان ميا كيلا ةسققخ

 نغاشلا لوقت لش نا

 لسللو دا ىلوجس ككاو. دلل نيس .الهىرغشتبلالا ٠ د ظ

 ليلو ماش ودي لهو 5 بانو الع .بلاولاجللو

 ةفورعم باث ةينملاو هلوق
 هلوقو بيذهتلا ف اذك

 ىاذكملا فرطم ةينمللاو
 امهيذ طيضلا اذهب مكحا

 ةشنملاو سوماقلاىفو
 هما ناسلمطلاك ىف ردطم

 حزاشىفاك ةنمكسل ىأ
 يضم هل سوماقلا



 (نتج) -. ٠ نوئلا فرج. « م1بالصف 0

 فئلألا اَوْهْدْخَ كلن لجأ انمى ادك كاذجأ مهل اوقىفل.ق :ودقعلا رازالابو با باصاا.دارأ

 رعاشلا لاق با ىلا مالا ةرتسك ولقتواراصتخا ماللاو

 تاريخا لانا تاذنأو * مهلك انا نس ىدثعلخبأ
 سم م و9

- 

 كاذكو تادف ىأ هانت نحف تالذ ناك لاقت وطال 0 باع 57 ندد

1 

 ةوقاماف لذكر 5 نامل ث لوأ' يب لكن

 ءاينوغدتملا رطأوةح هلع ةرعاذأ هب ا غلا كانك

 6 5, © +٠ ممر 4

 نا ناك ىأنيعلا نعرنت-ملا جونلا ادءائد- نم انوكد :كقو هدم نونج نوكي نأ ناروددق

 يآ يي وج . ...ايجوسا

 يمال كلت لون :وهنو:ك وهام تويالح رمل ند تأل رع هلوق هيوقي ومثصتسست

ْ 08 

 2 ىلذهلا لهل لا هندى أن ا د-وذاذ 3

 : 7 و لوسألا لج!« 5-3 اال سلا لملاك

 0 000 » الوولسدهعلا نى وذأ
 ش ب باعلان مهوزثذائ ذأ اس فلا اذه قسلوقي تيبلا اذهل _.قدرك 3ىذلاٌتِغلادير

 العا اوبس 99 ع 3

 ١ 3 الكروم نك نملوةن قلم نم بخ ه بصي نأ ه سفن ى سمع هريغت لق

 ا د ىأ[مارضب نما ماتا وهنحت مالاَدُْحلاَعيَو هم موصل صني
 سا رع نس يي

 / “1 ١ 4 9 7 22 وو“ 85و< 08

 لاق نوح تنحو ضرالا تدعو هرولؤ هرهر تدنلا

 0# ١ مدوعم كو < هم تمص م 2
 ! .َ الود مد 03 تعامل مر هاطت موكا

 ' محا و م و ه 7 مؤ©

 . 3ك اوتلاطا ذهن ود ف ةفش-و اكو لهتك او ظاغانوتجتننل انج ليقو

 الذ سا ملا نينانقلا ةعطاَسٌماَح م: نيكاسملا قراخْل سرت زا

 | ايل هالابإ مده نينا نسلا امض ماج

 لل س ور نمرسملا مه ضقت ىلا ةديدانشلا ع رلا نيك املا فراخ ينعي ىربئبا لاق

 رخ الالوقهلثمو

 5 . .اهوجليما ار ادقكلابع 5 ىّرئال كلام ءازوا حرا

 ْ قذهلا لافو بشي تااقا ذا ضرالا ت تنحءارغلا

 . ميمعلا نمداضعلا نحيدقو # مهم ناريجلا مما

 لانقيو هنن اهي بهذ دقوا مشع نما يتلا ىهو ةنكم ةرداه ضر ًألعتنرسو

3 



 161 (نئج)... . نونلافزس. « مدنا لصف

 مالسلا هيلع نانملن هركذب |

 رج أ الب نولمسي هيداامايق ةعسنكلئالملا نج بنمرْصسو
 ةء الا قايسف قصءاو ألاف دك الملا قعدنا نا نمناك لبا لحوزعهلوقفلدقدقو

 ريغ نم سدلب ان أري سغنلا ىفءاجامرثك أول اعتهك الما عمدوصخسلاب رم (نسدلب انى ءلبلد

 نممدآ ةازاعن مبا ن :رم سلبا نااضي ل قو نامت لاك خا زيقاز ذدقو هك الملا
 ”ل ه7

 لاه نافثام ملا ناز ارحل ةو ضرالانانزخاوناك ةكتالملا نمن برش نانا ليقدق :وسنالا

 سلو»هو*اثتسالا عقو فيكس دلب اإلاا ودصسفل اقف 2ك الم ارك عم نسا كتبا

 كلذ لعل لدلاو دمي خم ىنثتساف دوصسلابم وعمد ع أ هنأ اذهيف باو اف لوال انف

 برالاىل او دعم مناف ىلاعت هلوقكالذكو ىدبعالا ف وعاط أف نوح او ىدبعُت ع ؟لوقتْنأ

 لانا عم مزح ا ىنعمن تفرع نادسأ ًردسقباللوالا نمي نيملاعلابرف نيملاعلا أ

 قوهو قف صدد يام نأن تحال نآس أ ار هنال نيملاعلاب ردل وق ىلع فقولا م دا[

 2 رزمشلارلالاو اقبل الو « ىفذهلا لام اسال ىأ مال اذهب ن جالو بشار
- 

 .٠ سو #7 5 دة ءزؤو س

 زم ىوك 4 تع « بباكت رك ىجأ ىلذهلال وقامأف

 ىيهنع :راعأسع و مدقت امه ىلع 0 ع وضوم وموهانعا ن َح ظفلناكلذ وئددا ارأل مف
37 

 و ى69 مىدت

 ةأرهاتاافو هيلعةي وطنمو هلة نحس ةنلاناكفبلقلا تيم و ركشلا سوالب مدخلا نال

 لاف دسعو أ لاق مود يلعمتلا لزم ا ليسوتسلا هلأ دوعن بهتاذبع

 تاعنلاقي املخأ نم عدن ” كلذ لع: برع او عشك كن لج [نمهانعموريغو فاسكلا

 هتف تيقلأو ماللا ونفلالا تفذسح كل باهلوقو لاه كأن مىعج كل او كج كلذ

 فذ ف ىرهتااوهانأن كل انعمنا لاقي كرهتاوهاكل لجو نغمتلا لاعاك يلع را

 اكل امدقفأ رعاشلا لاق اكديدشتلاءافن انو ىنتلاوتفلالا
 ملمع 5 3-5

 اهلوش نم بذاك ت اوّنع ىلع 03 سول ة يسع نمد

 نمل تقذسسكلذك نا نم نلال قد و هلل نم نيماللا ىدحا فدخل ِك ١ هتلدارأ

 دب زنيىدعلوقفدسعوأ نان مةزمهلاو لجأ

 رازا اوبلسب نك تيكر 7 كلش فاتن لجأ

 * لراس اعياوس فوت وذ * كور ولد ن مدار ىلا سخأ وهو لحإ لاقي دلة لينال



 (نئح) ٠ .نونلافرح * مخل ا لصف 0

 النإفصي رب رحدتج ىئطخلا لاكو
 ىو

 اهنجراماهو تانج ٌقانغأ #3 افدسأ ماذا ليللا:ن عمري

 نموأسنالا نيطامشن دانا ثوم أبني ءذلا ىأ لابحلا ناَّنج لب ةمئيدي زشيذحفو

 لح رلا دين راف نما ئاذنع وم هنأشيدد تملا ىو نا مس اريمكلاهسشملا اوّرحلا

 ىف هدح قو نما هله ارضيال كل ذل اذا نولوي ايا هكاد د حيذاهئاني نم غرفاذافرادل

 0 0 0 ا 0 2

7 

 و
 قأ لمعلا نون نكي ذوعأ ىلا مهللا ثددطاىفو 03 ير + ا 0

 ظ اؤلانقف ازهاملاقفنآسنا و رع مما اردن أرح ”الادش دحاذهذك ة 5و وهيباختالا نم
 و م5 انني 8ع

 هنيشدافىل طع و هيفطع فرط وهسكشعب ري ىذل نون انا باصماذد هلاك نون

 ١ نيناحكب ارعال 4 وعد ىت>ةصاصالان مد ةالصلا مهتماق يلا .ر 0000 دحىف و

 رقدفو طاب شف نول ايش ذاشفدواحتامأو ووش ع :ا نو امو

 دال ونوطايشلاونتاماوعسأو
 رغاس !١لاق هن : ةيحرستلا

 ش

 م6 سم و سس 3 9و ©: 6<

 سحور اهه لهن 3 هنوذح ْن- 0

 هم عوج ا

 سانتلا تو 0 ا أتايسخلأ يل

 الباممنرب ردح و كلتا ثءدشن 1 وناس عدبباو اهب ومس

 نطير .رلادعناعمعو اهنيراماهو ناتج قانعأ

 فاجر توسل قانوكلا دو هات لت دق نع ى 0

 و رعوبأ ءاضن ةحناملا لاك نا امك نع كلاش ةوقفبيذملا فيما ٌقيقدلاوه

 كر ناحل مر رقت تراصاصعلا تا ىعملا حاجزا لاق َك د وةيحناملا

 نسابعلاوب أ لاك كلذوفو تالا ن نةري-ظعلا وهون اسكت ةر نم تكسو لا ةفيفخ

 و نعل :ىهاذاف ةرهىلاعتلاك كلذإ اونا اهتمْحف رنا اهساتعوفاه شلات

 ناكو تأيحىأ ةراجكأت أ اًنحامف نأ مرزاك :زثد دح فو أضبأ تاطيسشلاّناحلا . ناجاهت اك

 ىعالالاف نوبعلا نع وهراتالا مالسنلا مسهلعةكتاالملا نوسة .ءاهاطا ل_هأ

 عب سم

 255 انه يي فيج فب



 24 (ناج) نودلافرج « ماالضف

 ةيصأ ام نويل يف مهلووىرهوللا لاف 2 ءوحنواذهوهد سبا لاك لعافلا لف ةغصأ

 ثونألا مضلا.نث#كناو هلَس ام لو دحْلا فالو برص ام بورمضملا قلاب الدنال هيلع ساقيالاش

 ةقانلا فصن لاهو اولا هم فوم
 ىكساو ني ااهاهز ىحءانذأ 2: ا ىهو تناك ةماصُتلا لْثَم ظ

 نعل وعملا حابرهفرهدلاو * هنو أنوف َىُدَنل تاج
 دود ههيووو<

 ُثذأالو نرةالفئامملاىلا * يطعصا تيرا

 روية ينك د هيج صرأو ناهي اوثونلا هيت

 تن ةرقاذ[م رو نحكم 5 تلاع تيما منام ىلع

| 

 اوأ

 ه2

8 

 ا

 هنأرونَسلا رغم لا تذارأ بر قاذ كلسوقو دونه يدارأ وُ ةوقو نصف عقونَجْأ |

 موس 1 ١

 لاف ةيرسن ألات ين سين الف بارعإلا نات تو ةزها نأ ىلع ةدئازامو |

 قاخ مران ل نما نيلاوبأنانملا و #» هلاك رب تف ضأن 1 0 3 ءانعم فلاتخالا |

 و ة 5)و تر 0-52 ا

 سنان مط اريزعلا ليزا يفو .رقابلا ولمادلاك عج ماوه و نا نادباو لنه نم |
 سل اانا 1

 يل
 <وسم دكه : 0

 كبرت ناجالو مهل سناهسندن تيل ببال موسع ورعارقو ناجالو مهل |

 دنيز زو ا هاكحام ىلعو نلأضلاالو قاتلا بأ" رقع ذو لاق ةز فهابملقو فئالا أ

 دوو ةدأموةبأشربغو غبصالا فأن نع

 ىلءوبأ دشن أ ام ىلعو# هنتلباصأم !ىعومو 5 هوقو 5 ابهْذَن أاهمأزاهمطاخ *|

 ةمضادلوس سوم

 لضاوعلاطيب انتاج ااماذا 5 ادهش ممول نبا تو 2

 ىرو را ناطحنينارثع لوقو
001 1 

 ىناجالو ذا نم ءعئاوردبف #2 يءورتالالوخ : ”ادنعٌتنكدق

 نا
 انف رانا نوللا فدخل م ادراج تسال ٍ

 ع د يندد اهل ا ارفف تايبادعي ضرالا احا وراس ةكناللا» 0

 رعاشلال اق ٍناطيحو طئاسلثهناج هولا نمامجا

 9 م

 ب تارئادايراش 5 امئاَنَج فرعه

 ( رسع سداس برعلا ناسأ -  ©؟ ١

 ىاك_بقرملا اهمطاخ هلوق
 حاصل أ

 ابعت ًاردقوابمعا
 اينر قوي نابقراج

 هماّعو لااهمطاخ

 امس لاةفىئفدرأت قف
 خا



 (نج) تونلافزخ ٠ مجالس 6

 لأ نيسعمب أس اذلاو ة نما نمىلاعت وق هفمونلا هلو ةّلاو أنا ىلا ٌبوتنمّيلاو

 ا ع رب دوع نا 7 دانا نأ

 فحاواننالا الغيل ىرهولنا ار شنو سومو نم سلا سال لع

 نحمل -ةنالو نونو هاه واول جرلا نب الو تاج الكلذءت دعم ىدح

 . ىزبنبادشنأو

 مع ونخ ٌَنْكراس ًاوصن ىلع #2 اًيحاشة م رافسأ و ضنتأر

2 3 

 . اهدا : ةرسا وم كناف نكت موتنا انااا نمت

 ٠ ناصح ”لردملاهو
 و 57 هب #*ه-و ع ع :

 ا و 2 0-0 انتاكواوم ارالمست اك

 5 ا 3 . كاب لمه جلع 1

 ا

 ُ حت تالا طرا لذتلرعاشلاذمدالة تيت سنالا فلا وه نانا

 صاعنبرد,لوقو . ةنج

 نينعل اقاوكتفطادتا أو * همس ايفاوق تشطندل و
 ماع

 7 برغل دارأ كر كسلا لاق نا ونام نيدكلادازأو سئالااه اون ىلا هس الايدارأ
 هر و2 للعرد هملاومسال اود هم اري رعلالد رمل! فو اشي نونا هنا ثرللا ىشؤلا

 اتا ب دشنأو جو وتو: تح دبلاقب وةدحاو

 ليتات دابإ سا 7 مهّؤامدنيذل(نيصرادلا نم
 قمل علما ماا ونين ذقو نما فئاطنملا م

 7 عم 57 هه م

 لصاوربغلا كو أندلاَن م ةيايص نك يمر

 كلذو سا.ةري_غىلع نونو هفهللا هنح او تود هنأه سفن مىر ناتو ناتو ءلَعْيَحتو

 يي #

 000 را دن ااماولاتو اذن يلعدقل هب م لو عملا بفن نولوةيممال

 كاطع َنَم .وقافا وهف ةقلخكالو ددسن واي نسل هنال قالناكت :اك ناو هلَحَدَف انَعهَتُم

 نم غتلااناولوعفملال عفا ةفق ساهل اماقستعا انوع رلا نحت لعن !اكو لقعلا



 41 (ننح) . , نوالا فرخ « ميكا لصف

 «توس 8 ه' #10 اة

 مسي سيل وأسف ود[ مهف لوقو سوفت قروب ونون وذو سيد مَ

 ىن ىءام ؟ىرئامالا نس ىلعام لاش نو هوجو ىف رهان وهلوقي دوس نغعضااهلوقو

 عضوملا ةنجتاو راتتسإلا ناننجالا ديدار وب لا ئامالا انج ىلءامحامضلا ىو نإ راون

 دشنأو ىلا هالا انكار هش. هيفرتت
 سمس ثسهسل) © | "يل

 ايروانمسمانانج نويكريذا 5 مهاوقو يلاصصأ ملعب هللا

 و

 رايس ئدلا

 هنا نش دكا و 4 ؟ىأآىردصفىف "وتلا تننحا وادسافاًستلمأ / 1 وبكر ىأ

 لمة اماهس ًأرئطغتف: اا َق ةرخ 451 هنا وامك عراه 5 ”ةوهيطقت ىأ
 ال ل . تشي مه خ مس ذر

 قو عقربلا ى عل ثمنا وح نانمعا مقوردصلا ىل+وهحولا ىطغتو هطسوربغربدامو هنم

 مامالا ثيدحلا فو اول هاوس اورشلا نم هذؤيامهباص قيرعأ ةنسموصلا 00

 ديدجن مناننجامهيلعنيلجر لك ةقد_صاا ثددذ>ىفو قيال مومأملا يهنالٌة مح

 3 5و

وسابللاة جيش ةديتوملاع ايلابىوريونا .اكوكأ
 : نالم_همظعممهنانجو سانلا ن ب

 رجأ نبا لاق - راتس مويفلخادلا
 وع ه- 52 2ع -

 اراغغوأ لسأترواجولو #2 اًسدو نيل ا نان

 م

 ىأ اسمدو أ هلوقر_جأ نبا ته ٍيسعم فى ثار رلا لاق . «ارافغوأ لسأت.قالثاو * ىورو

 ماسلا وس ًادقوك براق ًداوج نم ارخو فة دملاتازناذا لوقب ؛كلروبأ

 23- ورع وأ ما ههد نسال نانسيو مهاوي وم معاج مه ان ازعالا نبا رثسبلا نائل

 ىارلا لاو اراوج سانلايخرافعو اسأؤلاك نرخ نينو قل 2

 ٌريعلا فص

 ار ١ 2 | 1 ا #3 ترتر روم انجبامو

 مانجا اوال نم عوف ناهد سبأ انبوُياواراومد هندع هنانحلاك

 ريزعلا لد تاي نجلا مشو ميسم ا
 1 وضودعل 6 د

 هقلَح ني وهللانييافاه-لوشد 2 المل نوهةذلسا لاقي لابسة وه ادوات

 00 رمش لوقلا اذ -هاولإت يذلا نئةئطباد تعدو فاتن ةكالملا اولاقفامن



 27 :ردص جلا ندحالو هل وق

 ىاعاصلا ل هك:
 متاكبلقلاام كانمءىثدحت ندا

 هعفعهيتكا هأ

 إ
 (نئج) ١ ”نونلا فرح« ملال صفا 6

8 

 دوار كنيس وع نيام ىأنيدعن 59 ارتعالا نس الاف رو .ةلاامههىداهلا

 مدد#قت ”هنال اداه انوه ردا 0 رد 23 6 مل 0

 دشنأ و هيلع عتو و ًاملعشت عجب صو هس دو ةشلا
- 

 دارأ مدقتمل ىداهلاورتمالوامهانمنجالو ىو ريو 2 رشا ودان نجالو 2#

>> - 

 ع يصوم أوةردقملاةينملا ىباسردقلا نأ |

 هم ةدعو دو )7 ماا دي رع

 امو فوك !نم كرم ْتَحص الو 5 ىدربم لفالو ىتج ترف 5

 ٠ أه .وهبف هات سالم ناي مادام ولا نهسنحلا وناسالاد دوما وبلقلا نابادا ارأهنأف

 -قدز زرغلالوق ]وقو لما اه وا نحكم زل فنيشحلا نونو اراهظاننحأو

 ظ مراجتلار هل قوذ يحب تلهأ * اهنينجف ميا رص باعاذا

 اهلزعاتلا رد ذفارصنلا,ىعياهة نجدي 0-2 ىورب ود ةرتت ماجن الا < كلذ ع

 ادإو أملا تنجح دقو ة قمت عي نالت عجامئاواه ٌحاهينصَو ىَراسالانم
 دا سوو سا هم هو 2 هب مم

 | تدددلو#ي هنفدتملااومالا عب 35 يو نحر أ ترهخجو 2 ىا ارعالا ناد شن هلوقو
7 

 حاولا ناو اهرترتلا رب ع . ا مام ب هاطسكسفانآ لع الاهذه
 م د ح ص

 هه2 م
 هركذنسوالعفب وبسط عجوة هيف حد فايللاقرأو ديس نب لاق سرتمأ | ع نمحباو

 م ىراوبنال 0 نانا ةقرسلا ثيد حقو متفلا, اجلا عجلاو

25 

 كك نبال تبق سابعا "ىلا بتكم_«ودقلامزك عشب دحمفو ةدئازمملاو هرتيسلا أ

 6 را

 نعلا -خ 6 3 اعر رو 1 وم هىلعهبحاصأ تاك ن ها 2 هك ريم اللا نبأ لاق نم ءارهط

 ه صح 7 اضأ باق ةوءاشاملعف و ءام ١ 00 اى انجن النكت وبديسنبا كلذ

- 

 : :  فدزرفلا اف مك

 8 د نبل طعنا 5 اعقازتتغك
 - ضع رخل

 بر

 02 ل را امم او اع ةقرطملا نامماك م وجو ة وةعاشلا طا هاش ثيدحف و
 7 صده

 لسلو را زيت ادن نين لاشين علاوة هس اوحالشلا
 ىو -دو دك ءوه 07 2

 1 فارعالا نبا رتكت نيج نع 0 ْن دول وقرأ مهنأى قدور 2 وسم

 9 2 1 كوكس «عو و 0 - م سس بمو

 فاك ةهجو فو أدودأن علا # م دل واي

|| 

ْ 



 ءىقإب (ننج) نوبلا فرج « م1|لضف

 براهن ب ردب نبءاه- أن ببا ذ د # هادا ريشا فمع انكتف

 درمملالافو دعب ةبلعت نينملبجاي شاعر هتلاظز 00000

 لدن ن ةمالسل ل ثمو فرب نبا لاقانضكر لرد ىورب , و ىراز بشان نب صامع

 قمر ايزسرف ملا ماع املا ناَْحالولو
 نحل وك عأل لس دلال سايل لو زعهلوق ىفحاح لا لمللا نامل باعت 9 وس

 ةديياع و 9 يرتد لا و هتلظب مريس ى د لظأ اذا لسيللا هس لدللا هلع

 يشتت سااذاّنالفّنَكساو قصساو أكل ذ لاك لسللا نجا ْليللا هيلع ّبراسْبالاو ليلا
 تعال لكلا ها

 اًننحالا ةعسا نماهل انانش 106 ًاليهش الو
 هدأ 19

 تيملاورسسل رهقلا اوه تلا نمل وأ رد ولك اًوامدقىأان 'وفدم عز لاقذ دي هد ارت

 لاق 1ك هنا و كلذان فكل اضيأ أنا

 ىل اود منح اوتيل + اولمفام تمام اذا ىلا نام

 ىيعالا لاه :ريئاذا هنجأدقو ؤهيراو ى أهتنيحأ اورهقلا ىف هسة دسع وأ

 نحل هله أ فر راك هون لهأ كلاعو

 تك لاقت وعرب لو وبلاك

 ١ كاوا ش *ةعلا |دصتابو "© ام ركلا توملااذيحا و

 يىلصهلئالإ وانس 0 وثيدلا ف و لا وتيملاهدإ ارينأ ل ةكانههّننساى رباك

 همم: نان ألمع ءناثلا ريقلل لاش و هرسو هنفد ىأسايعلا ريعان دودي عدل

7 0274 

 ردصلا رانتسال بقل غلاب نانكباونانجأ عامان مهل ل عج هنعدتا ىشر ىلءثيدح

 حو لاا 1 وءاخيلا فبدل ذو باقل 3 رنا ىف در ابتلي ءوألبقو

 عمباوحو زلاثن انابص سلا تالا حولا تيدر لاقو همس الان انج
5” ١١ 

 جايز اخ ركتسأ نوكساو هن نحو عر |نم 2 يجنب نعش

 ىذعلدشنأو هنجأردصا|نالاثانجباقلا
2-6 

0 

 قالوجام هش نين * دا كنون 3



 ىاذسك اعرس ةلانمهلوق .

 ب ”دوقاي ويعم ىذلاوزحسن |

 هس” هنكءاعرتلا ىلا

 َح هشلاىفاذسك نامنددل وق

 ةيص*هينكررحو

 (ناج) نونلافرح ه مناط م.

 ديد لاتقم ب عقووأون وأف ود 1 2ك مجانا قفا را وا دوت 000 كلذوملا

 كيسا اشم ىذ باهتنوص باك ناجن!بيذهلا ) نا ع وم دقت 3

 * قسمنا فعل عمسأف « دشنأو قالو اوةءةرخ "الاد 5007 ا ةمفاه هدأ

 58 !لاكشأ َق عددا ةاوتهداجلا ةاتفح اقل ف رح« بلعمجرتدتو

 ةرقب فص لانقف " َى :ركأأ فدص| اًولولد سا هي :ولو ةناج هن ال>- او ترعم ىمراف ةضذن

000 8 

 اهماطت لس ىلا ةنامع د يالا جول ىو
" / 

 ةرد ثامر ارا تمه«هيوهدسنا لاك ردا ةضفا ان ملمع أقروا

 ليقوراغس لاو اولوللاو »لاق نام لثم فرعا نمر ديل سو هيلعهقاىلص هت فو 4 0

 ه6
 عقراذا مالباوةالصلا يلعرانيب 00 د0 لاحم ةكفلاو لعب

 ٠ 29ه <+وءس 9. مو

 112 وت نول لك نهي نرد اهيفيسي مدن تت سوال وو ةلاللا نامت مرده شر

 3 : ةمرلاوذ لاق أ ا

 و عدو و ْ ق8 سهدطوو

 َع اا ذى 7 لوقا هب ”رلوسأ

 نام“ حامشلا لخمس 1 للان زرح ناحل لمقو

 ليقع مق لاغلب م أو « اعرض هني انا سما

 نا ءأعر هلأ نم نب زاعأحر رق مهلا رتظساو
 قييفعتم 1 اا همت

 البلا يونان دا راس 5 طل لا -(+) 1

 2 © -: / و وم 0

 قذهلا لوو نجدها ىرينالاق هرم نأوانونحب مضل بنو جف همأع ع نطو ا .توأ

 14 8 مو م و -3 و 9

 مهدالا نا 2 د هنجىلءثد دهزوءامو

 7 هوراصإالا نعم مافتح اومهراتتمالز 4 لا ىو تسأل يلا يلعن ل دكا ىو

 التخلي قوهمامهدأ 0 07 دو ليلا نيو مف رات ديلى
 كيلا لان اسك كلذ نال مال

 و 2 * لغوي للان ندب" نق>

 .ةيدئابفافطو هل: ةونايثد نبهعصلا نبدي دلو ليلا عكر

 تبيثان ني ضاعن نطنالاوثد را ىذت# اند كري نانجالولو
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 ا (نشخ) ٠ تونلافرح «٠ مدا لصف

 ةنعح يدان ةداتق ىلأ ثيد-ىف و نمد ومصشلا5 منام نال رغلاواه عمان ىهسف

 نأ مابانا بدلها رلاةنفَبَبحاصايدارأ ليف مهم يدم وهمي ىنلاىأبك“ را

 0 08 م 0

 ةلؤام تحل اونمل اخ ا دزالا نمةهليقنش يو بالو كنان

 اي * يارس

 7 ا

 مسا نيو م.نعاضوترواوناك ىلامهءابرو منان أنآ نك اسمىفممنامهب ؟ريقدنغدلوقبدارأو

 تدكسلان الاف :ٌتنكسلانئاوديسعو هاو راذك نيم ١ رفا تسع لال 7
 . م .٠ 55 ٠6ه م © . سس + 2 4

 هنافيلكلا دن نما ثهامأو ىعمدالال اوقاذهلائمالا باك ق دبع .وألاقو ةنمهجلفئالو
 س <89 3 2 ع

 هعمو حب رخ بالكن بو رعنبةيوعمنب ورع نيصح نأ هني د د>- نمناكو ةندهج هنأ ربخأ

 ذخأو و تفك الكلا لك لب مازن الخلا هل ينل

 يا مسا اولا فيكس ةبوعم نب و رع تبر :مدتناعوةلأم
 وزو 9

 نونل امهلعو ب ىو « حاسهىفلئثاسيندا مك

 رة مع 9 -- - 8 هم و

 نيقيلا ريألا ةنسهحدنعو # ب ؟رلك نيصحنعلئاست

 ىمصالا نمربك للان مع ونلااذهب ىلكل نيا تاكو لمص نعل بسو ماو رىرب نا لاك

 دع :ونأناكو ةعاض نمسا هو رثك ًاريغصتل ارد ىهو لاه نح اورطص ربنا لاق

 وبأالاءاحلاةنيمح دنعو لوي ءالعلا نمدحأ سلة ولاخ نما لاك ةهعضريغ م انسحب ورب

 ةنيك ثيدح ن منو لاق يوسف جك يحج ديس اوقبسانلارئاسو داع
 زا 21 وذاك اق ىلإ ارسعألان با نعتلعلا نع دنها لا رع و7 أ ؟ةءثدحامف

 و م 0

 ناكو نضعها لا ةباضيأ اخ ىو راج م مسناناكو ةسم أبر مذ ىبنلاراج مج 5

 هريو < 03 [ ريف نإ

 كاملة رثل سروال وال ادارات ا نافل

 قءاهتخ أ نعهتلأ سف لو ةلاؤخ 03 ًاوهو اهو أدل غونيصع ىلع امون :ترف علاق ّك 3

 نيَصْعلاَقف امتداع

 نيقيلاربدلا ةنبشجدنعو .ه بكرلك اهي نءلئاست ظ
 هل ىهريو |

 ىئنا خولة فدركا فهنا فني لا هذه وخأ اريل ودا عيبانلفا |

 اكشف ماهل نس نيا هم فوم وة لكان هيلنقف نص قادس رمد 1

 كن

 مسنلا ىفادكمرحىفوهلوق

 راسغأو ىنادملاىف ىذلاو
 هعيفعمو تك م رح قول دب



 نفملاوأ هلءلنةلاوهلوق
 يدعم تك

 9 1 5 5-5 نوع هده 7 و 0 . 3

 :؛ ىسلادج أ دشنأو علم أاذان حا ونيفمتلا ماودفاوضأ نارعالاقو

 (نفح). + نوالافرج « ميلالضف 1

 ِاَونيرملا لوقو مركلا نامّْضق
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 نذجمو ركوتبانعدو د يان يبدل
 رب 6

 - 1 ع 826

 ارم طر ركلا نط ويتم اهات س او وركلاا معه ناب وركن ةنوفانأ

 نفح باضسلاو نفكساءامر جنا ىعس وءابملاهيفىذلا بتعلا ارمشق نسا يلار ءالا نبال صأ

 رهام ةوئاجقيزتنسير ءاشلالاقو

 مراعي 5 هيو جرابجديلشلا ىك

 ىلا ارعالانبا ياما ز م بيش بنعلا لص ناو رانا ادارأ كهزالا لاق

 نمءأهجبو فيغرلا انفو هي نب مزيل تايايعلل لاو رمل يشل سرع افلا
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 لاك مدقق: م | ودعا مو داع رب تح تنورات نا بوت

 90ه ١

 وفات تي رب هشلاىف لنا م رام شلة مركلا نم ةكاربغن ةللااذهو

 مهل 7912ه

 لكلا هلك حتاهلو تعقتجاو تطرقت تسد ذاو ةعلطستم تتم هيد را 0 ماضنأ ع نود و

 0 كحل اورملا يعاد يح او ةسيب ايزي دنس قبف ى هو ماك الااهتيسراك أو

 8 ١ ا ااهقر وو راصققانربالصذادبعاهلو وشيعلا لئمةيغص بلو منار ءالا

 سا يباع ا يسود 6 3 : 007 2006

 ئثلان ع 000 0 ا هايم تا امماذان بنل لا عرسأ ىهو ضرالا اعفاء

 نام ايزللل
 هم ا ء

 2 ني ذا شدللوانلان 0 0  نمجوانيف هللا لامر 5و

 اباد نعتز جرا نجلا ءىندلا“ عش ىلإ“ نعسفنلا فلظ :رفلسا ىجمدالا لاك

 لاف عاجلا 5 رك نيفضلا و سفنلا فلط ىنعع نا ف رع أ الدنع_تو ألاف انامل

 س 5:7
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 نيفعلا نعوناعظلا نع.« نينو موفيشبلا

 اذه نتكلاور ودتموأ لاك اهيفمطي ىلا نافل او عنيفا نعو هلوقفدج أ لاق

 هاو راك عاجلا ةرثكا انههنيفصتأ اننا عسضوملا اذه أطباق ماغطالا وناشللانمتيبلا

 تناواذك تن[ ه لتقف تيدا قو متركلا لجل ةْقْحلاو قارعالا نبا نع سابعلاونأ
 اهيف سانلا عطب واهعضي الدنس ماعأطملاديبسل اوعدت ب رعلا تناكءارغلا هنا َتنأواذك



 1 '(نف-) ثولا ف رح ميلا لصف

 م ىةاهمع

 ىداولا فليكن اركي ف نعال و * ةلثعح رع 1
 تع ع هلا 2ث سا

 لامتف خامرطلل د أو نابلصلاٌلوضأ ًارتسكلاب عملا ورمعلساو
 9 5. .ه 9

 ضارعألا سدوم ى مذا :رطقلا هلي ناعححولتكوأ
 قلاج "ين لا ذا

 دانزوبأ لاق وةسماخ نايلصلا لص ليقوتابنلا لمآ وهنا علا س 75 راسا و
 هد 0

 عم اذا لجل نع حامرظلا ثد د دشنأو هاضعلا ىوستبهذدق ةريصش لك لما

 حامرطلا لاق ةنئهح نابلصلا ةموُرأل لاو ا
 ار يع ْ

 نئاعلا نيب فقل ىطةأطوك 5 انامل نكوكظ نشر 14

 نءنثعجىرهزالا ىعا : رلاساوج نب ة-نئعجوه ىلارعالانبا لاق فورعمرعاشةنثعجو

 و -و-

 تفقسا نلف علا ن نع اقدزرفلا تحس نتعس اقف ةرهؤلسا هشنسعو «اسنلاءانعنأ
 6 وذم روس

 ىلع أن منيا اغنام كلا ىف ونيعلا نقب نا (ننج) مدهزيتكو ىراضتلا

 لوقو هدمت فيس نحو فف#سااددع لاو نو هو نافجأو نفح ًاعجللاو لفبسأو

 لذهلا سنن ةفيذح
 عجاج

 اني فس نفاع 3-3 هقد ثرهنم سفئااولاساَت

 مودارأهنأىدنغوهديسنبالاق . يلو اخ رانك علطقنلاءاننتسالا ىلع نسب ظ

 قو هنو امى :ردأالو دبر دنت لاك سسسكملاب ىكدو سر قدح فيس نيالا

 دقو ْنْدَح اع دحاواهدامت ف وسلا ُنوغح لاه منوة نم مكف ةويساوأس جراوشلا ثددحأ||

 هبوبيس نع ُنسو نافح عججباو عاصقلا نمنوكراممظعأ ةفور عمت سهلا ثي دخلا فرركت ئ
 كوكي تاالااهساناكاذاب عجاف ا ىلان'نالك ير دلانتامددعلا وبض» وةك

 قو ياما كارو طن سو ةمدشلاب خلا اس3 دن وألا
 بث سا تا

 [بنم'العهنال 115 نم شوا مم قدح مملنم نواف رس اهنا هذعهّللاىذررعثددح

 ارملعاعد ونافملا فاه له و اماعطا مدا اواهذط واه هش ىأاهنقج ىنعملمقو نافحلا | ظ

 مركلالَوصأن ملدألا قو مرا ةنطاو بنعلا نمَب رتضةحدطاو اهواك حسان

 رة م اخ صد لطخالا لاق نكح كاد نم هبا هر لوقو هنابشُ نمش لكل كار

 راغلاونبااهةكو لع خااهقأن اماما وسع سنلا كال[ كن الا

 حاصلا ىفو علا لهأ غلب مركذلا نس ةةنشلعالاقو كلا ل صاوهودرفن مسالا ظ

 ( ريع س داس برعلا نابسل ب« ( 0000
 مهيب صحت



 (نةعج) نؤنئلاف رج «* ميلالصف 5-5

 ١ ' ل 7
 ا -ٍ

 ظ ٌبِتْحِلاقالاف رسال هناك # اهئشا ارحل |

 | ووس 207
 ؛ وااو ٌردسلا هس دوز جالسلا نم كولا لقول ارا شو او ىرهوما

 | هعمنوكي نأ همكش هنمادي زمناكن اف شو ىف ةْغاٍَ_عطق ىأ 1لسللا نم 71141 ذو

 ٍ ةرادم بصي درج 1نبالاق

 ١ 25 -8 مو | بود را

 انيبقاتدت اهلمل نس 7 ثاوج #3 يح ىذقاهربرص» ل

 أ نئاوبو ةطبشنلا لمسملا شكلا رملاةنوسحلا ىلارعالان با ضزالا نمةعطقلا نيملاو ا 0 4

 ' لاك هاناقب مالا
0 

 ةينيح
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 امد
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 هنشا ناو ماعلا نم وامس نشاوالاَيلاذاما 1

 ا اًمسعساريصقناك قةتوتج هيريرا دس نو ينص 9 عدم 3

 .٠ 9و و
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 111 مولا هلق اقدش نال بانكف ساعت

 4 خت ( ةدئازنونلانوكتو تلا جوهر وهب نماَقتسدوكي أذوب واق

 ُ | ةسئعملاهديستنبا تءطقاذا نامصغعالا نم اهلعاعرجشل اةسوران علا ىرهزالا

 ١ لاف ناعج عيب اوءانشلا ىلع قيّتةرصش لك ةمورأ
 ا 8 هم ده وهو و هس >

 ايقاعدز رب #3 !نيعللاى 6

 س9

 نيل
 ١ أ اا وري اع م

ثعملا ةقيتح ولامن ئعحلا عمات بدجاولال هد نم مهتموى نعل ازفةىو ربو
 ” || لصأ ن

 دشن أ وةيشاهلةرصئالا ةرصش لك

 ا ظ كاوا ىلحلا فاح مسانم « ةلوصأ ىرذىناعلاّنثعملا ىرت
 ْ ددعيو رضرالا قئحاهلذاه :راغصو رصشل اماظع نم١اتشلا قابتمورا قينرصت لكىرهزالا

 ةرصشلا لارسال ناعجمسرذو نئعج كوشلا لوصأل لاقي ىح نت -ةتوهف عرتبام
 1 : دان هير لاو لغو منك ىف

 هومس29 م هر ودهرو ودروم 59 - 0

 , همعز رريطي ىلخلا نعم 7 هسرت قاذوشو انل ناك

 كنعد :أو ىلارعالا نبا ن ءلمقت ”نابجمنشءجلجرو

1 



 4 (نشحج).. ١ .تونلافرح ٠ ميطالطف

 مشرع اشلاف ولد ذهَةْغاب

 توسل راسل رب 53 ةسدسإ) اذا ولم

 2 ويل

 امش ءابملا ةضيقاصا ١ روةنمر>نرخلاو ادبد ثانعب بحل نب دقو هع

 سه شقيق وقمت

 بيذهتلا يااا نسمح ارز ه«فنمرهطتب ىذلا سارهملا سلب دملالهأيفتستو ب

 دقولاق اوعز رماة ملا نرملاو هدمسس نا لاق ىافالادالوأ أنمنالامثراحلا

 هناللدب ؛ ررسغنونلانأىوقيامماذ- هولاق نارتبأعبملاو مرج ميم نمال دمنون نو كسبت

 دوعلانارجبو ةاقثأىاهنارجو هلار أ«بلغقلأ و فرصتلا اذهلديلا قرص: داكمال

 هوذا لن: نةلاغاو رواها ورم نموهىرهوملا لاق برسعلاءارغ ضعي بَ

 807 س تهةريءاسع مى و ش

 صيداك دقدوملا نار تبت آر #»* اقرب

 برعلات يرو ىردزالا نوكيام تاصأوهو رد وعنا رينمهدقاطوسد دوعلا نارحدارأ
 ت6

 هساع ايهيوش عشا اماردبتابمناو ع :الصا للا لام !نرخ نماهطاسىؤمنأ

 52 .- وو <

 قش مدباوأن محا ثنورجو 1 بع رربتبل بوست نستعا ل ل

 عارك نع تسملانبي مانجا | غبصو هولا ردنا ةسغانايربلاو ىل_جو زعهلل ماض

 1 وسو و -

 هلد_جألو هدم-سنما لأق 2 نرحارافسلا خب واط دعب #3 ةيورلاف ب هنوكتعسما
 - م "يس حرص

 كراوح - ر عنب[ ىلا قا ارعلا ما ريثالانيالةياهتلا 0 ْس ا اهاقتشا

 سكاكر بدو 55 جيوةددمملا ىو لس ؟رااةيود هولا نمعوفوهلاق |

- ّ 

 و

 6 دءمو

 دغاكو ذو نطرالا لهواة دقو 5-5 نءع طاطا ءرحا 0 ا ا
 4 74 0 وة 2 1 ااو ١

 وهم و و ) و

 نرحأولوهتاذووسزد سلا ما اواو لولاة جت

0 

 عل 0 "اظن د1 اوان قوهاثوأ 00 نع طملغلان ١ لا نت :

 و اة اهردع دارك نش ٌءوَ-ورَدَملا انو نم ضاع ةوردضلا نول ى هلل

 5و ه

 ارو فد: ةمرااوذ لاق: مداعشلا#و مشل ذل ديدنا مب .-1نعوط اورد موف طع

 رسال

 ءاخيب

 هطلغدر وّملاهمءاو هل وق

 امتاولاق ثرحس ىلاءاصلا |
 نصاعدوعلا نارح مسا

 مضلاب ىأةفاك نبثرملا
 هأ خفلارةفلك ل مقو

 لصالا ىفاذكه نب زل هلوق

 هطمضر رحو طم_ضنودي

 يدعم هأ
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 (ثزح) نونلاف رح + ميكا لصق نر

 رب ”امنيغفنأ لعق هدنجو »* هناوب وكلام ىيعرت ىم

 6 - 5-5 ور 2و

 رو او بابا عضم وأدب تال أ او »* ةقانلغضو ف ةفر :رطلوقو

 لق د و و4 م - 2م0-_-

 اانرحو ةئرخا عممباو هتطابرك ذلانارحو نت اوفو عبق وييساكحأ# 5 رام
 أ . سد دك 3 3.ييريب . 7 د 0

 | اب هامل ىدسناو نال نب رو تراجو هاند 0 هواة

 د و ةئاسلابرغف ميدل اكو نراجمدأو نيرداكا ناكل

 سادس 8و

 اسماك 15 »ع ا
 موو م 10 4

 2 احا 8

 لكوىرهزالا لاق مسلخ وبدلا مها اولا نراخلاو ولدهنمل اد فيا :رْنبا ناك
 رض د م يسع الرو رمد

 دهر نرضو ل ذسعلا لع نالذت رحو ّن ترا 2 و 2 0 2 وأ 058 ا

 و 3-3 جا م سس يده 2

 نالاق و مبنيه رسولا دوعن ذايا داو حر ]لاقي ود_د>او ىعع

 رعاتلالوقهنمو ىرب
 وت

 يا نورك دعب: كبري *« اهلع لوألا براي مجالس ظء

 0 اتلا
 م تسع 2و<

 مالغنيترقل(لعودعي « 0-5090 نراوجو
252 2 

 هرعونأد_ثنآو .ةظيلغلا ضرالا نردساو سرادلا قدرطلا نراسحلاو ةيشلاعوزد وت

 يتايسشلا ةيدمحىل ل

 ان دوع و ه-5 ةمو ةمص هم مس

 نرحل اورابخلا قودغتن فو.« .نيطلا اهنا وىدعب تاك دن
5 

ْ 
 ١

 3 ةراماةيراخلاوزهوا عوردأا نمةنمللا ةيراكلاو تورلادهىا

 ٠

 ٠
 أدقام عاتلانمثراملاو تا ريل معلا ىلعمديت نرحب لرس لا نملد بموهلاقدو

 و 2 وةظ8->و الو

 |عضومنيرطساو هد صدقت طوسو ' لمعلا : نم طاوس ةراج اقنبو يبو و عتمما

 0 هو - < -قج ىكوو ىو 8

 ١ ارد ني راو جلا هرج ا دونم عب ورح أ عماو ينملاو زق دوكين ةورعلا

 و9-2 :سو 5 عقود دود

 ادودملا ثيدحيفو هيففْشَ ىالارقلا عضومنيركاونراو هيلع :رطد وردك ثرأحا

 | قاثيدح فوةطتعاركيلاك هلوهو رمل! ف مغحت .عضودوه نيرا دوب ىحرعف عطقال

 ارب مقدونيا لانا ف نن راسرباثب د ىو رقم ةاكولا لوغلا عم

 ]وذ -

 |نعل انيرلباو نوب هع و ميل ارسكي مهتماعو لاك نعل اغلب ردسلا عضوم بر رءركاليقو
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 عال ولأ ىنامعللا قنعلاو مايا ٍِك اناربتدَضوو راو بوب د تيددنع ْ

 هناي ِتيلعَو مالكا ف تعج ويومْويدسحاول هرششا رهو« أو هارت أ ثالق ٠

 3 "ا. (نرحإ) - .ثونلا فرح « ميلا لضف

 ريفصرب هز نحت بنو نحيف بقت لعوهاغنا 35 نحر يغاناسنا مناف 35 بلو نرْلا لوقو

 سور ريك < .٠ 13 «هعو

 اك ,ارعالا نبا ءاملا لياقلارعسفلا تايثنلا ن هربا من نس اوني قوهف فعض تن لكو نط عيما

 هلايع ىف ءقيضاداهانعمملكد جود اجود بو نحو ن أ انجح نحو نجا نحيلاسقي

 نودجوب اقلام زم نعي يلق اذب واو ىلقه احن و او ىلا نسجل قي :رهزالا 5 : وأارهف 95 . ع هوم

 اروتام# نا ناضسو ناصستب ديلا در وريد د الانا لاق ثيدحاميضاجر هن سس اناس

 هم

 هت مت دك سؤسرطوةصيصملا ضر أد نع مضاؤعلاب

 89و و ووم و

 «(ندج) نونا نوير لثمنولعفنوهجنزو نوكن نأ لق<ىربننالاق ماشلاب

 و ا 2 ١

 ذشنأو ءاسنلا نم عاجلا دنِعةْيِد لا دل ىعمصالا ) نخج)» مسا مان شخ
 هَ همو 8597 يس امو سل و-و ود

 رذا رذلاربعشلا نودركف اضق 5 هل ل مر بعيدا
 فاذل مس عع و

 أ يا 4 2 »

 تدين فو. نمل ةلوانقمن نم ليقوريج لايقأ نم ليقندحو ذو عضوم ندب (ددج)

 ٍ ىالكلاءالعلا نيورعو اد شنأو ىمدالا لاق يجب وام نم ما

 ناار ميكن * مران دوداعنم تنك َى 5 / 1

 هياقم ) بنقوي قنعلان "طاش 5 4 92 زقفدعت قت اذا راع

 ضرالارهن ربل لنيق نم زالأ ل عم دعا 3 رباذاق رسموا ريسعبلا ذم نم قنعلا|

 1 هرا 0 « اكتسب قل انثاشسدا رأدلا اري قطان رض قد و

 ووو 76-5

 هقدع مدقموعبلا نا رك ره وحلا قمع ىأ ضرالا نع ردم حارخسا و 2 ارياد

 هب امورمص كو

 نادلة اماسادو نأثددطا ف و س هرفلا ن مكلدكون 0-0 تدفق

 5. عع

 ىدمضلا ارا ةرْغُم م مقنعلا نطايىلع برست ةداج ىه شارما ل كءقو قنعل طاب ؤعو '
 د هي##

 لاق نسأرلا فق نعلا(
 مد 2 2 مس هدم

 ها راو نيدولا ترم: 5-0 اهنملريلاوامتارسدقو

 ل٠ مه

 ص رالا ىعادإو ردع 1 ناف رصب نال اذا ثيدحلا ىفو كي

 هيزجيشكتا ناسثالا نارا رعاشلاز 1

 هدد حصل صوب دي مدس بحسب مموامجا م



 كلذ لكن مةدحاولاو هلوق

 ةدمسنبا 5 :رانعمده اهلا

 ةرابعه ذه ةنيحةلوقو
 هىبنعم ها ىرهزالا

 ”(نخ) + + كونلافرح م ميطالصأ 33

 انفاس 6 نمة ماا غنتكمناف رس ناشسحلا وهديس نبا اهلاخ قة نمير ءناتييجامه و

 ه2 0

 ورجل دقو نجا اوما نييامامهليقورع الد !ضاصقلا ده دمنينج الا نب

 إ |نانيجامهلوقب نطو اكد ليس اوني كلل ةيصانل انعام نيغدصلا نيام ةهدمل

 ري غالذمني بكباوفايسلا لاق ناني ن الاون برعلا مالكا ذسه قطو ىرسهزالا لاق

 لاب كنك قدس اولا 0 ؤيئذلا لقمع نلاوْنحلاَو نح تو ةنبخأو يأ عملا 1
 أ وق هر 9 ب هو
 و ةلوقفد عون لاق اذكعو ىرهزالا لاق نلت رانا ندقَو ةابج

 : و) مد 2 و -_مه--تآ

 ش ةئسحلاو لكؤي ىلا اذهن يملا ىرهوملا اسد هدصعاا ذا للا نالْفَنتح اهريغ نوءلاددددنب

 : موو وو
 3 ةئيحوَن تلون مهضعبوام يفةغاءاملاو يلا مذ نك اونا اة ديد اوهنم صخأ

 دشتي اونا اوزييوهفمشلالاسبأ نينار دقوديدشتل اومضلا

 ٌنبانَطا فينو لاو هعض وعيئشلاةممستءارضصلا فن وكستاهنالرباقملا مهب ىعستوءار علا

 ٠ عابغترا ىف نضرالا نم ىو نا امنامملاو ةنانسةدحاولا عاشترافةن ومس ىب هود انام

 ظ هالجو ماكي :ودسق هقركمال و له هوصص نالأ اممىك :وتسا|مقن ايلا ليهم نبا لافوتنملا و ْن نوكيو

 |قنوكتدةزلتلبافالول لا قةئاشاةوكنال مالو ناك الةبوتسمنوكتدقو
 ظ أ نمدقلا جوز منا كليو ل .(تيج) ل [ حسا اردص لكووت | لاو فاغقلا

 و ء 5
 دقو ءاذفلان حيو هدم ذهل ط :١قاسكللا (نخ ) مالسأاهيلع

 سم اسوم ©

 أ ةىلطتلان ردك ا]ة ندا ف ىمضالا اكو :ءاناغتءاسأثِحئاوانحي نصر سكلا نحب

 | باس نمانال .ءياق نو راهغرأ نب معصب باسل
 2 ا ل

 5 2 ماس ار
 0 ل هع -لث < 1

 اهو 3 رقلا كرار :راصفتق ورعاه قعبهن اذغو اتت لجادار ةدارأ دنس بالا

 5 وأ أولا ثقل راو لاك راقي رت هدر ى رب نب ادرك دتبلا

 ا هق ىرتنان كيت أمانا دام ىلع انهى :ردوخلا اوددم._سنبا و ىرش زالاهدروأدق 'وثدبلا

 ٠ تلعثدشتاو ةنكوةنخكتالاولاك هر ذامناهجوهادجووأ
 ؟9 + 8 ني ىس سوبا سه هل

 ب دود باتت ةنكالو وا مهنا ذأل ةدحا وك

 ١ دوس - 5

 هدا ويحس ناتج نيف يأن مبلل ن 11و ةناححو ان ن دقو



 وبا كة و

 للا ونيملاىلا هس اداه وهتلع ولح رلاثنم> لاقي هقلاناحترنلم امكتاونولوجتو ْ

 حل اسسراص ل داولا كدي راع نابل جمة واذا هكا رشوش ورطلو ظ

 اذاب لكلا نامحنالف لوقت برعلا لا ضفملا ف ارعالا نا انخلبرل نشر ء)جاللابماو ١

 نانا (نبج) نونلافرح ه« م اوءاثا |لصف

 و, 76 لم 2

 ِك ةناعلارعشةنثلا ليقو نضرالا هنتلث بص ىتح لبعبل اميكراذا هرقل ا ْغَس راف
 200 )ند سد

 ةئئالو طي واسلام هزار ابرام |اقةنمآناتودسللا

 فو "نطنلا لفت أسشلا ور هلنلال فأن طقلا ىديكص رهط لع الآ هنو
 ه» و» و سن هس رو 56 <

 اهتأطخأ | هجنبلدعا مما ىف مسدد سلاف شوا ا ادسةزجلّدقم

201 

 لدصنب امك ل رافثيدحف و ةدلا كسلا وق ناب و نائد1 !ناذهو

 و5 سو .,

 باعت ن ءةعش ,ناثثو هتنثىلا

 بيطلا هيف لعجامدةاممةريدَحسم لول ا 0 (مدبال نإ 3

 هيوسنسارامثو ناك الملوث لك ىلع مدت باهي ىذلا لاج رلان منايا (نبج]) بايشلاو
 م5 تص]

 وهون. اونا ذ دوش .دللا فرت وةدملا فلفل يع ..ويبش نبع عار

 مومو

 نحب دقو تان احا سنو و“ هناحو كارو يبا نامل ل بناس لاو عال وةعاصتلادض
 و «© ىع يوزر تونز ”ترز < 51

 ب ا هاراهبس وأ انادحمدعبو ةئيح أو ةنابجو انوا نحو نع

 بث فو ازا كل الضو احر 8 ةوافَس و مهردفا أن رشعداطعأف مياس قب سنن“ ررا د ناموا

 ىحو امانا ةحاخو انا فالس واهتنيح افا لقاك مياس ا ردهلئاسطو

 ناد د د -1-|ىفو نيسملا لاهيسنانيب بحبو لاق وكلب رى أنجح وهو ويب ْ

 -و 8غسع ل دوار سدس سدو

 نولختو تونيشلو كب !هللاو لو عنو هو هدب ايبا ديجأ نضنخا سو .يطعمتاو سوا

 ا 55«< سعف +

 0 ول النا ذهل هبسسأ هن "اكن اكهيناننفالا ولالا قافناو داهللان عب "الا

 هاقيلا بح هنال يل بصمة نارلا لاقي ىرخوملا ل نب ةمجفاوا لوق : برعلا
 لم ا م

 دشنأو ءاسل اىديامنناك

 ا هداك هن وصمم 1 0 7

 اًئاضاةاصحهتنذقذاو 3 مهياك رفاصنم نبجأو : د

 س 7و اس وؤوسسو هدم ١
 نم 2 "7

 غدبصلا قوفنيبكلاو اناسجهتتسح هستحاثبللا 00 همباصأهبق

 ١ ناثيد+لان اذه وهلوق

 مد: نودي ل ضال ىفاذكه
 ها ثدللا ىلا ةمسن



 مم ةسامع هلوق

 فصعت ىه ”لمكتلا ىف

 :لمف ىلع ةئبث باوصلاو
 هأ ةشيدلامم

 (ننث) نونا رح ه ءاثلالصف 0
--- 

 َبكرو رك اذا ضيللاو ىمهملاوىلكسا س ميركل( 0700

 نبالافو ُعالو لبن موكب لونا ذنملا عسجبنمدوس اموهل بقو انييدحم

 ا دن أسدل ماطحنإلاديرد

 ا ناو را دعب 7 للا يشع نا ف

 |نسوعا اذافنثلا وهف نضع ل را اذافءاطخو نسا ك0 ىمدالا

 ا ىلهالادشنأو دكا نثلا يلعن لاه : ندندلا ااوهنمدقلا

 ْ عتمة نامردلا « سلالم
 مدد هذ ”ةم

 ىمىدنعر [نكتلو » نثئم هلك أحوقللا نكت
 مسمع نس

 3 رات 3
2 

 رعسشلا ىرالاق ثمشاى[تسوابتب داصفٌنتلااهملع اهل ايسضالا برشاذ ا لوقن

 |كرهنبباعبسق #9 ه.عمءا2 صوخالاو أ رلا هنادي نيص هوحالل

 انوع رعاذا تناول ىداذ سلا نو فل ثكلا تبلل كرعلا نب حابر رنا

 لاكتتوا دل وم كيسأ لاا ين ردد ىلا تارعبلاةئاكموملا اريثك

 ىلععلا باغاللو ا عملباوٌضرال عَ
 هء 2

 ظ سس راك نيتمدملا عمان 5 ْ |ويدأ 0 تبف

 د -3 َ سرا مع

 ١ أ ىمصالاد تناولت فخ نمتافرمتم ةالدمتارءش ىشو خرا رخو سول نمو

1 
1 

 ' [ألبقو سيقلاْئمارعش رع شيطل ذي ىذلاوهو لاق طسا نيا نمل جر مهن نهر

 ظ : سدّقلا ىىحالوه
 هني موج ىلا كك و 2و ع. السد م

 ري اذا نيغيدوسب 7 امعلا فوك نئئاهل

 اطراف اهلعرفمال ةدرمت تسالي لاق: كركم قا ومهم ريغ في .هلوق

 سرا ع يل رئاودملانم هرقاخلا زوم تاود 2س لا لك نين مدلا عب ودب دوا

 دم ا 2

و ناس رفا يو فد ببعو لاف مدي رحيق تيدا لبكلا هحنت عقر
 0 اره

 011 ببااا77-0ا7 7771118
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 نمةَّشتلا فارسعالا با ام ادرومأ 07 منكي نا خرا روم لع نوكيا

 .: |ماقكز قعىذلارتغدششلاتاؤدلا نمو نطبلا ل -سأةنانغلا قوق ةرملاقوذام نادالا



 دن (نمب)ر ٠ نونلا فرج « ءاثلالصف

 4 , وحن ةدعاسلافعضوم

 ديلا عقلا طاف أ اماذا ىدمأو * نيل يل ماسي ٌقدص ه4

 م«

 هر للانمي نو وخير هةسنامنغلاو
 هيف بصدق ىذلا اذه منآر ةلا ىفناك املكلاق البلقان اناو ا ولو زعهلوقف

 امولعم ا كيال كلا ف تانامرثك ؟كلذنافىّرتمملا وا أعيسملا ءابلا تلخدأ وندم ْ

 سدلهنال هسخاضلا: هيلع عت 4 شاب أن اسكياوأتي رتس شال ذنف مهاردلاوريناندلا ثم

 اذافاذ ده لعوهف ضو علا عبو روألاو قيلا ل-:مناممالا نم سيلك اموناسمآلا نما |

 هضم سم وو ت>

 سب ن 8! هورشو فسوةروسفلاف اك نعل فءابلا تعسضوريناندلاو مها اردلا ىلا تح

 الدلقانمق ا اناو وركس ا هلوقكاذكو نامالا فل خدتامناءاسلااوادبأ ندثمشا ردلانال مهاردأ ْ

 ظ طش نتن ني ذه اتاني وعمان ةرفغلا|باذعلاو ةرخت الارادا اناا اوُريشا وأ

 رهئاندلا عي نبد# 71 رتشا ذاق ضورعلا عم نويفءابلا لد كاف رنات دأ | ومهاردلا ىل

 0 طوملا اذ هى امهمد-او لكن تئئام يأ ءابلا تاخد هيجاصيمفاردلاوأ '

 رايد فلاب اد بع ىرثشان من أ لعتناف مهاردلاو ضو رغلانيبامقرف فرعتت اتبع ذاق ||

 دل نكل 000 كل 20 ْ

 ل

 ب 175 م تدان اى ل ددسملا ءاننثيدح فو نو م
 سارع ا ساما

 و "وص

 ىلاعت هوقو ارتشأو هغب .لطوتمو بوبي قمت اذا نما عسل فلجرلاٌتنماثلاقي

1 
5 34 

3 

ْ 
 ئه
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 وم دو* مه

 زواحما آل نع | تاع ١ انساررم تيفأقز واش رلا كلن لع | ولبق انعم ليقال لقانا ل

 كلذ قريه ز لاق ددعلا ندأدي
 و 00 ع 5-8

 _ ندبلا نمت زعوتانشلاراذ 37 اذافيدسلا مصمم باديالْم
 هام 6

 لثمن عجم ةلانهاور نمو ىعملا ىلع: "وان مرتك نانا نا ورز 7

 همعطباغاوا يصل هتمدلرش ديال هنال للا نم هس ديرب بيتا اكوريو نمرأو نم هلأ َ

 مما 1
 . 5 3 ١

 دواو قسءع هتلر هعاسل جزل تأ وفاسكل لاق هناعاو هيل 8
 1 يدا ةرءز 32ه 000 قل 1

 دعى أو عك )تت فاغلاوىلقعلا ل ينسنبانعفا_شللااهاكت ٌءالِبْظاَمعلاو



 ب

0 

 (نمث) ٠ ١ نونلافرس :« ءاثلالَمف ةقدلب

 : ه2 ك - مص د س 5 ءءء 0

 الاقج لن يمربت فيصخ #* ناسعوذلحرملا يكس

 أ ده -و
 ليو دان ناكرأك ذا ل بع نضمئشو هليئامناو رام امو

 ا

 ْ 78 ترانا جر نيالا سا مهبماشلا اين رار يجرم
 1< ىح

 1 سد د# *

 0 3 سري دق نا اسمالا وهو فورد صلا نم نوامملاواهث املأ ن مع مظوشو

 1 ,ىثعالا لوقدي هود نأ

 لسبءاعسلا بابسأتيقرو * ةماقنينامم بج فتنكن

 حام ن مق أوه مسهلوقو ىرهوما ليو خف هال مان اكوا تقتلوا

 15 اخ لاق تش ام ئلأسالاقذ اهم 21011 ارعأت أكلذو نينانمثنأض

 : اقونابز ذامعمرسسفو تان نأ بلاط نموجأةدسعوأ ءاودكذلا كرب !لاف نينا

 و »سرع

ألا أب هم فود خوأضنتادز موج بيحب ءاوزئىذااولاق
 ع ون نمرقنتن 

 و 2 ةدآض ارم ّقسأوهاغناولانيتياو رلا ااا تاو لاقاهعجلا تفوز

 هدو 8 00

 نماه القل ايضارحاتص نال نا و رعترخ ص 110 الاثالدرعسفتى قى

 اد_هلو اهيعارب متسيقلبالا ”لوربك وك الابمالاهل ةيلاطاا عابسلا نمو 0 الإ

 0 رثنال 6 ار دانا باس كلام يا ارىكءلبالا بعام

 11 52ه م

 انلح كه رلام سر ءرلأ قطو سن كدي عهدا د درئواَهتَسَو وح - يو :تأك لعن ا ىا رلا

 1 0 10 ا او طمو

- 

 ع 9 9

يضوتوانلا نى لو تال عاتنمأ
 1 قا بأ ماو اقلاوراخلا نم كد ي

ٍ 

 ا ْق لانة هّحاح سو «يلعهتا ل ضنا طق ردن َنينامنأض لا طنموجأ امهأوق

 لاقف ةسنلباف يمد بنامتالادأمأنآشلانمَتوانمَل سالف ماجة

 أ تأكلدوّدن 1 ف اتناكت . وفةيحاطنالاق 3 انهارا وطعألاةفتأضل! نمت ونامل

 ع 010 ١

 0 8 بح عأمالسسلا هيلع ىنوماهللاقفمال_لاهلعّفسو ماظعىلءهّشّلَد اًروع
 ضوء قئاقلاو ملال ؛تلاقف غلا .ةانمأةسنطبا م قؤكننأهقالأسأ أ ع

 اة 3 اهقوس فان ارد خأوأ « هو راك ة نا فهارأ دمسنيالاق ابستحم



 ما (نك) نونلانفزح هج ءاثلال ضم

 ىو كاذكو» هم لاقف ةيهابتوةيهاركو ةيهاتعوم لا اهلا 7 هزل تسلل و : ما

 لاق عفر ادا غبلعن |

 8 ناهرتلا بلا او « ناسح عيرأيانتاهل

 بوسنملبصالا وهو ةوننفا ةولاجر ديا ىرهوالاأ اطخاد_ هاوار كاذاوركتأدوا ١

 اولاق اكتيسنا ١قنو رمسخإ منال هوانا اهنةوهفةنامتةعب كاريس ىذلاطلا هيال نعل ىلا |
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 بدم هنئر نم تاس الو 3 اهتماما شى ا ًرمالو

 دق ةونامُ و 4و 7 وفلان را نم همم لع امن كلوا ابا س دل هام وبلا

 وشأمى :ردأالو ى :ردزالا لاق هب وثفنابثب الف مدقلا ب رقت 8 5200 3ك رلاله-<
 #« 5 م -

 نءجرخدقفرتك اذاف ال_لق ناكو همادق ل جامالا نت نوكتالو لاه هب وث ىف هتدثو لاف كابا

 (ريشعس داس ب برعلاناسل 19

 ةرابعملانا .ءلاد>اوهلوق

 ه«عيعم مأ



 اذك ةفيفمللا نوتلا هلوق

 تتدهتلاو هل هكتلاو لصالاب

 صم هأ

 ا (نث) ثونلاف رخ »+ الالم ؟<+غ

 ةعمءعو دهم -

 الالب تيد فو ماناذان عوهفان نسمي ننس تحار غالبا نعتبلعث ىودو .تيف|

 توف ميلان مه سف لذي نونلا ل قو مانأ نس هلال تقولا ل بق اذ

 نتذهتلا ( تو نق هتك هير اقل كفو ميلك شاد ذم

 هه آ ف همدودسو 1 9 ع
 نع ةرضو هلع نعةىهءاحاذا دمضصلا ن وات: لحرلاو تيد تؤ لاش والا رعوأ

 ا ْ ْ دنا فاش ١
 ابوها 5و 5 - 2 04 رمرس م ع

 ا | 8اس! :”دؤتكديراانع قرص 0 اجلك نمرعألا لوا
 5و

 ا فرخلا اذهرألو ىرهزالا لاق ةماعلا 70 رانا نؤوشلا ىارعالا نا لاكو

 ايفا كفار لكي ىذلانتلا نيت 80 ىازلايون ونلام نادين فقاوان :انلاك هريغأ
1 

 0 ين كة ع بع كك , ههد 8ث, صم 3

0 

1 
1 

 |ةسيفير وقير ةرثك هسانحأ ةف نحو لاق ةشتهتدحاوهسفكس الاول يقو سايلارصم

 . ينل ماهو ا رسلان ارع نمل خر ىنريشأ ألات برعلا نضرأب رتك ادي ظن
 م2 م قلهعو م5

 قاد 17 رشدتفهس 000 ولاا دوك د مسلي لاق

 قا وذ لاق نملوق دل وت امتطدالب لح وهم دوا لافو مأشلا لبَجْيتلا و لا

 ةغبانل انلالاق ناةطغدالبن مأشلانيأولاك مت نينا هلاسقيل بح مآشلا,سل هنالئشد مأشلا

 : 0 ] ا
 1 - /ٍ . «نؤبس .,ئ 2و 5-0-5 سهض

 امشي وامالبلفاهعنيجر 5 ضرع ن غنيدلا نين لامشلا بص

 ٠ / !إ قو

 ٠ ْش : ةلوقب ىذا نعماناو

 -و م

 + قتلا قارقْزد قاما * نيكماهلدجلا
 2 ل

 ى و 6

 ارق ءاملارغضت هك ةيئومةفيتحواكحاذكت لب اذه ساكو

 نو او نيذلا لبقو سدُقلا ته نوت .ازلاو قسمنا لق يح . زااونّتلاو لجو رع

 بالاك هق رمت ىذلاو هنود روم لا ويل ليفو ماشلاينا دعس قومأشلابت الح لمقوت الح

 اربسفت ب حاصنلمو مأكل لهن مالعبر تعنو ءارقلا لاق مكبو تير واذه كش هو» سامع

 اءانسك هنبتومانتوانستر وطو مأشلا لابخ نوني راو تاذمهىلا تناول نيباملابحن تلا لاف

 ظ ١ د بئذلنانتلا و
 د

ْ 
 "ودوم

 بدتكم صحا لئيطا وعلا داب 3 ةيشمما مدي نان لتعهلقاود

 ١
 7 لدقو



 لكل (ن(مث)  .نونلافرح « ءانلالصف

 مد د

 نئهواهنءىلاعتهتنا ىدرةثناعتسع ملاك نالبسلاسشيدحفو ةعشرلا هب ءاملهف رصْلرَتو

 ةئيدملاو ةكمنوب ىثره ست اذدبشملنونلا سكويا بى مني نع نم تاك

 نان: :اقوصلا ة ين ثاننأ جب و بجاصلا ل هزل 2900 :راارسكلابننا (نن)

 لاو نان امهر داو تناك اذان ارثأ أوان: "أو نانس أ مهو 1 ليو تموهبفار ءالا نا
- 

 نينو نانك ”نن عج ىرب نبا لاق ة*و صو دشو بنمو لوس نا وتسامهت كلانا
 ٠ - 8 7و مت دم م »و 9

 لاقذدشنأو ءارفلا نع !

 ادني هيام * هراهارمصيم يصأف
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 نتلاونسلا قلم لا كرو قل سول عمقا سدقلالوسرناراسج تيدحت قو
- 2 -- 

 اذان لاول الابقدبز ولأ ص 4 هينا ةوبش الف ض رمل هعسصق ىذلا بسلا او

 نعماف ناكل[ ولانلاو منشان اولاق َبشيالوهف ارق ًابىأهنانت ابقي لف هعسصق

 لب و نعهتل اشعاع رواهنمن وكم امرك“ أك اهماظعأن متايحلا نمب رض ننملاو بلع

 لاق اهنع عرق ىلاعت هللا ىلا هنوكّشي رصلا باودنا لعأهقاو لاقي امف كلذو هلا راسم

 ةعاجووهرظنف مأشل ارك فس ىلغالزان ناك هنا ةاَرغلا ةاقثن ميش ىزيثأوروصنمولأ
 ءوض مث تت م

 بدعيف ِن ررطضين سلا بنما 'رطنو تعفن رام رصملا ىف تمس ةياصم ىلاركسعلا لهأ
0 - 

 راخأل |ضعبىفءاجوانراصتأن 0 ةياصسلا تب .اخنأى لاهيا رقت خو رلااهب تهو ةباصسلا |

 هس ىلعن وعمد مسجل او ايندحر طق 6 - وحأموحب وحأت دالب ىلا نيل لم ةباصنسلا نأ ظ

 سدل ل5 وءاسلا موف نم ملا تبلل ةسنجلا هيلا ىلع رهو م فنلاو ولك أ: [يذأ
 و 107 - يمال

 . وتلادبف ددوس اقبقدهمد و ءاوسلا٠ تتاح سي 5 تكلوبكوكإ

 ةسسرافلابهمعاو راو تكاوكلالْهسكل م 0 هتارزم جباسلا جلا قدوكي

 موو س ل 00 .

 امتودلاهورهزوملا نمزفل اهبمستو ىريننالاق سوا نموهو ممم ودا اباسحىف

 سأرو»ىذاارهزوملا نأ اذ_ةىفن وملا يجيتا# ركل نيدمتلاف) بولا نب ظ
 د مو 0-5

 نا ءامهسلا ف عضوميتْلاو ىرهوملا نوهت عمد يالا دوعسلا عديل

 ب م رام ةولاوأ مهريغ ٌبَحا صومه دصأ كرئاذال ران -ىارعالا

 م و0 20 08 م 57 4

 هل_ههأ ىرهزالا 0 نم 0 مومدم نأ ملكو هلع مسك تفس مو ليلك ىاناتمو ناددو

0 

 موس ب

 مسلا ىفاذك مص أقهلوق

 ءوىدنصم ها هررحو

 ف طم_ضاذكر بنتش .ههلوق

 ”رامكتلا فطمضو سوماقلا

 ها ءابلاوءانلاوعاهلا من
 ووك م

 ىل_عفةن لنا تمو هلوق

 دعم مأ هررحوهطمص



 ىف اذك حلا نكلهأ هلوق

 ررحوبيدهتلاو لصالا
 هسنتم مأ نز ولا

 نولتلاو ىه ةنولستلا هلوق

 ”لهكتلا ف ناطوم_ضم
 قاتم فهلا

 هب "هلا ىلاعملا عسب

 اهمضن شوماقلا قاطسضو

 هعسع# هأ ررحو

 )نا نوتلافرح ه ء1311لصف ؟؟ ؟

 نود ذم مهدي وانه انهدط نكلغأ

 ذو !ونَدل جو برأم لغو شاج لأو

 .”ةقوتللك بط او مدع يقف رسما

 5 بر مسهمداعنبن فق ينمو قنلاوهسبلا بنتا نموانتارأ نال نوت ىلع هعمل

 ظ نق فعالا . نكت نقتنبا نمىرأل بقفل برضفب و نتن بعكو

 اور ه-

 0م نا # املا كسلاح + حاملا لوقىءاسنلاءامسأ
 00 اة ع هم يك مادي ه9 , عودت م ده« دوه و5 ومو

 ظ ا 10 و ما 1 :تقكو

 و و* د

 دشنأو 500 هوانا ناسا

 ”هنولت ىضقت داك دق ىضقلا عم ب يتبادلان

 |ةللتلا ضف! َىملاه تان ىئاينق كلتا :انل لان ا هةسغ 3 وب لافو لاق

 8 0 دكتأو اتالم دش . ا
 وهو هس”

»* ةنوأ كرا سامكماف
احآلا دن منااعكلو 

 : سم

 ٠ * قارغالانبانعىرفزالاهدروأت يبلااذهومعشوم روك ذمسماالا دنهحرتو

 اذ 1 و مهو

 ١ 3 نماحآلار ادمن امكنكلو' 35 ةثوارا دع معسل مكناف

 و و 2.9 ل  ىمقم دعو ىو )9 د مو دم م

 ا ٌتبلو كم ىأ دل ١ ياريم وهملت وهل م م1 تمادى ما ا مقا لاقي

7 1 
 ا ه1 هةتوزت. ى

١ 
0 ١ 

114 
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 ْ ْ ظ دشنأو نأ هلا نعم ف تالترج الا ثنو ةماق ىلا ءذهاملانقتو
2 5-8 

 0 لاقف رمح
 "نالت تعز مات انيلصو * انام ىرادعأ:ل بكون

 0 واءو ا

 اعشيحةيلسفاوْنَم * ةانغصنيلَصا اوملارتخت ا

 زي هتطكو دح أ مورارفودا ةعن الشو رغب ثدححفو ةزمهلال صفق هرت ذدقو

 ْ 00 هر دعدةدقون يروح عل دوداوض رلاةعس و

 تنطلانةدمعلاف ّعَص 20 ند

 وسم# 9و هيج و ةمد

 دوفللاماحلا يكن 0 #0 جو ىتسبك ازا توم



 رس بسس هس سمس 12

 (نةث) نولاف رح 31 ءاتلالصف

 يىئلاردد لاق قبرك او فتنس ىئبلادلوألوةنو قرف كر
 سورلع 5

 انينءالوقعفاذب از * مكسكينإ ا ىنرتْنباناف

 تلكلاوذو علاق و ٍنّسحريغالوفىأ

09 

 لا را نم يام عرف « فنا رين فرت نبا اع

 نبا 08 الار 78 || عمدا ذاكر 0 920 ةزةبوكيدأ ل قع روصنمو أ لاق

 ةس دكا ىلع تالف لحب ثو دخلا هسممودَ رطةوذلَنشىريبالاق مولان رهَتلا ىلارعالا

 لوسرناكث يدملاف ((نوعت) اضي أهدر رعي أ معو ربواهد هرمي ىأأ متت لع
 س سل

 ديدسُتو نيعلاوءانلا مذ د وه ىمومولأ لاق ام ام لا انومو نوعسو وهيل هقلا لق

 ايتن اساور ءاتلا رسل نبع مولاف لاو كمن اهقعضوماهلا

 هطااخي قيقرلانيطاا اوضو نمدلاو ربل كورن ((نقن 0 نيعلا نوك سوءا ارمسكب ١

 و نم 3 3 و .

 هنقتلاو هردكتمو مدلاردكت فقلت الالم لعتساو دقو رغب نم جر تأ

 رولا نم ٠ هاملا دب ىعىدلاوهو جب الاف ءاملاءباسر نذتلا ثيللا 100 هاما ياسر ٌٍ

 سها ونه و# اس ساؤود

 ومار اهلئاءاملااهيف انانسرأمهنرأ وبقتووت_تاقاملا نع تحن, ىلا نال رانا ا

 و ي 8 1 ٍ -٠

 اهب رفة ثيبخوأ أ ةبيط ضرأ نت انعوزيا قي وضوما فردكلا ا سيقبنتلاو |

 سه ن١ . و 5 و عَو

 هنأ مكحأ اءوشلان ةأوههبطو هسوس نم ىأ هنت ن مةحاصقناو 4 90+ :

 ينل ”ةىذلا قنا عُنِص رز 4 زغتةلا ىو يري عتالاوعألا هسماكحا 1

 هم و 5 0

 نقنو باولاو قطتم ارضا اوهو نقتل جرو قذاحءابسن' الن قمن قت نعت جدو |
 ضو ل

 امش” نكي لو لشملا هب برضن ىيرلا دمج ناك لبر مسا شنو لجو نب اوداع نملسحبد

 لاقفدشنأو مسهلا]
 85 م مخ

 نأضلا عن نان 0 * نو طقأ نم 4 1

 * نتا نمر 7
0 

 لاقبهنم دو نةتايبشالا قلك لقا ذوق 41 نقتلا قل صالاز وصنمولا ؟لايغأأ|

 اه نحل

 هيا نالت دب <٠

 عدلاو اذك نفت هلوق

 ىلع تلال نش ميدل

 كعلاسانملا واهدعنأم

 هعيضم وردك

 نس

 برد ةدامىىذلاو لصالا

 نبباردو سوماقلاح رمش رد

 ثراها نب ماع هللا لمع

 نم ث سه نس مت نب دعسنا

 قيد صلار كب ىلأ طهر

 بارد ثريولتاه سل او

 ةظس عا نورخآو
 تارديبب يي هفضل نم ديلا نب ةبلعت ن برم اعني تايد )1 ةعيرنر نماسلر فش ددنأو همكحتأاذاملعتا ار

 بحكم هأ ررحو



 طضاذكهتاضمغم هو هل وق

 ىفو ةياهنلاز حسن ضعيف
 تانمومكح خا ضعي

 هحرشو سوما هلعو

 هعيتص# هيك

 ديرينأز ويد قو هلوبق
 اهقاذكه لا نيتيهيوبش

 هررحو سل !نماشدبأب
 ةمقسلا زسنلا نمهقتادذوعنو
 يعم مأ

 هماصتع أ هقتستف : :هلوق

 قو محسنلا ضغن ىف ريس

 ةوهصفدمشك

 (نرث) نودلافق رح « ءاتلال بصف كى

 ءبوو

 قفس هنا 86 ةرطنلا معقد كَ دك لاسلوق ىعمو رظنلاةقدو ةناطف اةدشامهان عمون ايطلاو

 ةسيدستاىةنابطا البخل يذلا فانت و رمشلا ىف ءاطلاب نبط ثلا لاك و اهعصنن ماهلع

 برمتها ليلا لاوس "الا دنعامهروصتموأ لاك ريمللا ىفةن ابتلاولابتعالاو

 جنم ©ثةلد 65 ةس 5< ءوم

 انفال ليا لاق و مالكلاىفريثك»لثمو طقسا ذارثورطود.ماذا طمو تماولاك امه رح

 كودو لوالادهاذهوروصنموبأ لاق ةنلشاو علو ومالا ودل رمّوللاوه
 |ىرهوملا ةرشإلال مهتطفوهولاما ارعسشلا نابل نعْلشلا مهلا لانا فا اوهلانع

 ادقورومالا قرللا ييقديطقىأ 3 ةوهفانطةراصىأك ير ا يدك 1 رات 7
 ص ةسءو دعو

 مكوك معلا يدم فود وألا أ1ق واذا اً نيف

 اهنمو نيدلا ف تاموصلاو ل دج ىهقيق دو مالكلا ضامن ىدنعوهدسسعو لاق راثلاف
 1 : ل دى سس و 1 لاك - لج هس و ل و

 معز ونيطلاك نلف رومالافرظنلا قمقد نطبنيتلجر ور ومالا تاضمغمو مك ١ اتا بدع

 لوقتذنعدر 0000 رلا ني فارعسلادمعسوب لاك ىرينبا لاق لدبءاتلان أب وعي
 2 مثار ع وك 07“ ساد 7 و

 هبوبيسدب رينز وجي دقو لاق نايت نرش رهف ب وير رهن 0

 د هدي ث عي ىذلا ناو لاهةنطفلاالان دوكيالاذهوا مطب نطبو هدعب هر ةةنالهنطل الساس
 ش1 ا

 ١ 7 " موه ماغء2ر# 3ءورم

 00 :نلاراتمءاد يا هنازيزعلا دعني رع ثيدح ف هلوقوئ ء لك
 01 04 ايل

 ًانوك طقفةلقلخملا ةروعلارتسم ريسشرا دقمرغصلت وارسديد- 0

 وو -و 5 مدع حس 1

 1 هيشتابنلا ليقوهتانم تشي ىأن وما لاسقف نان ىف ىلمهلا رات د>ق ةونيح الملل

 نيبابلا خب اوبر ءلاو هركص ذ:صمقو ناسف لجر ىلصر ثيدح ىو ريغصلا لب وارسلا

3 

 ا م

 | 5 5 و و ه2

 | رفاصألافٌتمعدَق نفاق ف 35 ٌرهاولاةهلهأ نم ثارافع

 1 ةنوهقو ولرلا نم لعشتاها ل بقدقو ل داهلعج نوف: رياجقلا أركان (نت)

 ١ بي وذدؤنأ لاق هعضومف

 احب ربالوق نع عفادي 5 مكنت رنباناف

 ادكو ميدقلاَق ا ولا ايعلاوب أ كاف ى ربنالاك هقمشع يعم ىأاحي ربالوق ةلوق

 مالا لوقت برسعلا نار ءالانا نانا أ ترغب 56 رنا تلعن لاق قيركنبا لاق

 بسب بسجل

 ىلرت



 "6 (نث) نوئلا قرح هه *اةلاوءالا ل دف

 - مو 7 و لكا يف يك س سس

 ءأس ولا وركب هر بضهلا ف تنل .وقرطملا بد ثلاوأ بد عهوتابلاءاذلا

 م هو مو 5 9 ١

 اهلكرمنلبلا ببذل نبل ند حبيل كلذ واني اوةديدااهت يش نألا
 وات سو

 اهلوطوا مننا تابوتاساوتسالونإب ااه هجيوابسلا مقدر مهتم بطلا هيوافأ بسب رئة

 6 , - 7 م ةم موس

 لاق ناءنسغاهناكو هناا اك اها اظاطشلاتاذ ةعاَتلاَد هراملاءا رعشلا هبشأ تمعن و

 ماظل
 17 يآ و و سوو هم .-

 يوي أ وك ولع ا دمع نودع : فضق نان ط وجارمماك * امءاضتس“ادمدعا

 تو ن ىلع ث قى ب ةيللاثبعتناكناون لاي نابلا فلة مانيتك ديب

 ىارعالا نبادشنأ 00 ,(اهةونتسا»نا لسن 1
 8 هةصو

 اون ىرغلا فاق دال 3 لاما للضمان كوع

 ازهىفالا تبسي البلام وكب أ اميه رسحا نارا هل 2 لين تمارا

 ةفئدجلا نمت رضوهو ىرخ أ ةسهانه نم 0 رلاَنعَنَت لافت ىربنبا

 - ص

 ١ دونك درا. قرصب #* بالكرم ل

 وهو 5 15 سم )جس

 نيتلاوهيفةغلنتلاو هند . ةدحاو فورعموضوربلا نمل ةفيلا نت(

 2 5. م ماك هةر هوم مموهل 2 نعم

 2 نما تاع يارب يدا لحرو نيا اهفلعاب هب“ ال نيكردصم عل

 طراغلاوهىلمقو ن نب رمشعلا ىدربداكب ادق عاب نوكسوداستارسكاو مفر

 ., ةهمدعو

 ملجرلا كوري بعقلا رمل حادسقالات ير ءوغو كربلا هتعلص قون ملىذلا

 نبالاق نادل براقم نعصلا غدرلا عةعبرالاوتت :الثلا ىو ري سعلا م نيلجزلا ىو دسقلا

 ارك اىهو لاب وكلا غسل ماعلا ناحل نلادعب ىاهفضألاةزجك ذو ذوىرب
 موس #7 <و

 ندللا نةنتلاَب 0 ترك دعم م نو روتاشمد دن قو نسال ناترر م ا

 5 س6 سمس مدمن -

 ةنابطلاورمشلاقكناتلالسبقو نط ر :استوةنامسوانفت نيت عأكذأاوةنطفا اوةناطلاةن الا

 اهل يقل اهو زابنع قودمل لاخلا لوقنا كلا م رشا
 مَ 55

 ة:اندلا نموهةدس عون لاكو ٌمْطاَحاهارأهتلادعلاك جت انما فالا

 لاصفىلا انه نم ند هلوق
 افلح لا م

 ها اهلعلوعملالصالا
 مليم

 فاكلا طي_ضدوتك هلوق
 هتك ”لمكتلا ف مضلا
 يعم



 ىفنائاَضلالاوو رمسل هل وق

 ريغالربجورسنمةباورلاو
 ها

 توا. ناولأب هلو
 ينعم هأ حاوراب

 _ا

 3 .نونلا فرج « ءاملال صف ؟ءلكم

 ْ 0 دتتناةداداباس اوت نئابلا ليقول عنيا
 همم 7 9غ .7

 ظ اهلابمثن عئذلا ىلعتسملا اوةيلعلا كسءةقانلا نيعن نع نئاسلا وبل ئاوه نيدم اوبل رك

 تيمكلالاك هللا ةيلعلا املا عفر تلا اوهو
 0 ةسعو

 رداع كيوا وا »* نايايلعتسرشي

1 

 ظ لصتاو هو قعر اوهرز و ّق 0 رطبا مرد ضال نحل راها
 رس هما هم م .7 ةم وهم

 لكنيب لصفو ضرالان هددرعمل لرب امردقرإلا هابل لاقةيحانلاش ًنيلاونيضرألاب

 لالا بطاخم ليما ل اواو | لاي لات نض 3

 انج احالا ناي نم 0 اهتجا قرطت لوك مارست 1

 2 29 رمال 8 سى و 5

 شيلا كلذانهو تندست كك 5 هنللقتلا لاوبأريسجتورسس

 || نوصأرك داو لاك لاخلا حامد 0-2 اىلا ثدن ًاناءبهذ فاعلا 0

 | طا مسد ءرقعضومن# هنيبلا اوهورصبلا ةمردق ىأالممان 02 و

 04 للامام «المقو

 مصادر لَ + نيب ىع ويلا اهيا
 ميظاكدوسأ| هكر 5 مورالاكّض انما كلراتلا

 رايلي عوبطنلازلاج ود قرهوملا لا هاك الاوهاذهومملاو نونلا نيب عجب
 كاك ا هو او سهتوهوءادنلا رك مالكتلاَج راما اذه لعوتا

 2 .رهصملاناولأب تح : انسداد ون عد نانا

 اكون أ ندع قاريشلا حنو ضوم يدا اوين ندعو“ فونبرصلا اونابغَنيب عضومة نود

 نبأ ينايرملا فينو جرت نانو ذبح 1 لام وسمو عضوم نيد.

 5و او

١ 

 اءاوتسا لوطي و الار نيف ؟ندعلاقي نّدعهملاّ دش .لرمساا نان : |ىرهوملا

 | نمدانوأ لان هانم داحاوةرالص هيجل: سلو لدالا نكهك ب دهاضأ اهو ردو هالات أنت لثم

 1 0 سس ل اا دس



 ؟17 (نب) نونلاف رح 5 ءايلا لضف

 و هم 8 دو ٍْ

 قالا قف هن مهند موقأودو قملاهبلعثوكيلج ”اناناتن وسفك لقا

 هنأهامعمملقو نابعألا بش لم وداسلالا يع كلا ةردسلا نعم ناله سفن ىلا لابني

 م - و

 3 : شو هوقرلا بولقلا قرص قح هبققدصتت ناسنالا حدو هنأ ةحاصفلا ىذناببن مغلي

 ته , 0

 دوغ لج وهو نإ مام | ارصت هن "اكفهضغيوءاوقملا نواقلا فرمصي ىتحهبف قد ديفههدي

 بلا وعام لاق سو هيلعمتلا ىلص بنل نأةماما فأن ع ثيد-حلاىفو ارض نايبلا نمنا

 امأق اغلا هرتز ابا رأ قاتلا نمناتبعش ناسا اوعاذملا وناجالا ن منابع

 راهظاو عمانتل قلل معلم ساو ًنائإبلا اامأو رهاب يمل اوهوءاذملا

 شعبوماذ بلا ىرت ًاةباورىفلاق كلذاوربكل اوبمعلا نم عون اكو سانا لع هيفا

 ناين حل هناوقف ب نزلا لاقو امومذ مناسلا لك سالءهنال ناسلا

 لبق ونش لك ناس .همىذلانآ رقت هلع ى أ نايسل هلع وهملغ هللا ىلدىبتتااانههناسثالابىفع

 اعيج سائلا س :طلامساناسنالا وكب نأةغللا قزوخت :مالبلجل اهيل انهتاسنالا

 ٍ يك ا ىتح ازد لج نابل هلع اذه ىلعنوكيو

 ٠.7 عموم س دود رى تددود- 25 رؤس

 رش وأأن نسامانوكم؛ نيئيشلا ني لصفلا سلا كلامو لاك داعب نونو دمه د نب يلح راد

 20 هني يول لاقيهزماولضفلا ثوبلاو لهسالو نزح سيكئنامون وله
 برعب ى هدف مدح لعن «املوأ ث يدحلا ىفهلوقوربغالا بلا مهن ا
 ةفينحو ًاءاكح تلاطواهنجارع تدتماوريفا وكلااهسناك ت ا فو مبطن 1

 ىرشقلا بشد

 راقيماهل ةنضاحواهنع ا ظ
++ 722 

 نينيتايا ل يبقا 56 امل 3 ون يامل اواهمق' نعاوهق ةوذعنياجنأ ىعباهق وذعنيمن , هلو اوو

 د

 تاابزئلا سوقلانت :ايلا ىردوملا همن ةيئابلا نعول ةمئانابلاو بيعاهنألا ةئابلادض هواه ا

 لاق هود دياب ىهنديوصلا اة تداك تاهو مسير قدق ىناامأواريثك هو نع ظ

 - ع

 ف نابلوقللاو باطلا بأن عركلاءاكح اغسل لنلاةنابلاوبيعامهالكوأ ْ

 يتسلا 1201110 مسالا بنان مباح رش ةلاوزبالا باجاني

 رامات يرعلا لانس نمو بيذ غلا فار ةلانيبلا وئاملا يبس نسي ىذلاو ىلعملا ٠

 ( ريشعسداس برعلاناسل - 58 7

 اذك ملا لدغلانييلا هلوق

 ررحو هيلع لّوعملا لالا
 هيعيفت# هيك



 ش _ ن0. كئاافوع م ةبالف_ 1١

 دعاك ن نيم نوي كو 000000 5 اا

 نيمرجلا ليس نمسا رقاق رك ونينموملا ليس تايد نيمرحن لسن ااذاومنا تس
7265 

 مليت بقوه موو هسددمأت ىأم لاتسيو ريض دوب ذئنيح ةنامثسالاو

 بالاك لعانلزنأو لجوزعالوتود عموم مزالّرسىأ نيف هس كل ذكواعتا ووامزالن 2ك

 أعلا ظفالا نماذهونيدلا سن مدس أو تا :ًهملا حاتحتان لك همق م نزعل

 اهازسكيلعومان رسسكياا و اني ىشلا تسلق را اعلا

 ل .ثااموقا 1 2 نا 0 لشمال تفي لام ل غو م هنافرد تملا امافامسا ثوكد

 هقلاهسونالا ارامل عساي ال ولاقت تاتا 34 لاء منهو اردان ن اف رخرداصملا ىو

 ريغو ىاسكلا لاقدسعو لاق اوسدتف نأطيشلا نسلةلاومقا نمي نا تسوهماع

 1 5 :فهللا ليس مرض اذإ لجوزسع هلوقئرقو «بيفقاتلاو رهالا فرت
 3 2 وة و#* دع

 ٠ :رقاوسبفواوةستفا.نبى افك ءاجْنأل بوز ءااوقونابراقمثا.شعملاواو شتى رقو

 كايوفابغا لعتلا ىلع ءرسدلو نايت اوهولاتن يما باكا وق فب ويس ل اقوا عنج نيهجنولا

 5 ايلا عارت ل اقو ٌترَعأن مةراغلاك تنس ن موهبة لاَ كيف ارد هم تاكولوةدح ىلع

 ل ادن دوو تف آن و هعضوم فر وك. دهوشو ءاقلتلاالا هل 1

 ظ نمّنيَبلاو 9 0 ويس مالكو نسوة حافلا نال را هلددقو

 ءاقلامالكلا ايلا فر ءرظلا ههغلاثاسألا لالا رلا نمنيبلا ل هثنبا مضنلا لاجل
1 

 " |ءاياتعتانن أ عمباو يصف ل جيروامالك ع ضوأوهنمهصنأ يأنالفن منيب كالفو يا

 ٠ ”يتدتنأو اهاناننوكلل

 بيطخوهو لاقسلاَنيلا لع 5 قش :دىَغاار رشا قط

 نا اافان' وناس ليم قنانمللا ىكحم>و .االاوةركأ ل 2 ني قوت

 ١ انيمي ل فمو لاا موده اولا يح لامن الفاو 9 ان ودسلاف تآوم اوت يمكن

 هن نت عرطساو تطورا عضال اق وسكو فأل مأو

 ظ | !نم ناو ارك ناسا نءتااقةثألو سلع هتلاق ص ىلا 2 نشلارعمرا قوز

 ْ الج قتال ذو مهملا نْمْوعو ظل غلئا”دوصقلاراهظانامتلا لاك
 | ا

04 
 ل

 . ع ا سد . . كفاح, زد سا

 روهطلاو



 ا (ئب) ١ :نونلافرح « ءالالصف

 ابو نيسنونابتساو ىشلا ناناولاقو دعم الوم ولعلا نهانا هد دو رشه الأ

 تنسيم ى_ععاهدبدبشت وءانلا رمسكلا تانييمتاب ”ىلاعت هل اوقد-م هو ددحاو ىنهعنيبو

8 3 2 

 نيف ىأنينمع ىذا مصل نيد قلما فو اهنربهقلا نى ملافءاببلا حفيت انآ رسق نمو

 ورشا عب مذ[ لاقو
 همس سوم مث , - وءمس9ل رك ته و 6

 حاشا هندي نمىرعتوابوه .# غلا نيبتتاناب حلاو

 انني يتلو نايا نيتاويزطتو لاي ىو ريو باعث هدد اذكههديسئبا لاق

 ةغيانلا لاك ىظبلا ا

 داس وطلاب دوم اكل 4 امي الاأذلا
 راكْذلا لاثمعاتلا عت امش لم« نتاع ايدام نال كوه دسم نأ 00

 ثيدح سمو ءاتلا نايل مهو نافْرسالارسكلا صلو فاكؤتلاوراركصُنلاو

 وش لكنا اهيفةاروتلاهقا ”لاطعأ مالسلاوةالصلااممياع ود © انت ىلع مومو مدآآ

 ماسلا وهو لحوزع ةوقو خا أ هلاثم ًرداصمنال ليلقر دير غومم اسيا هلك عل

 أر #لا ناريسسفتلا ىفلبقو ؛ نابع هلو ط افون داكتال الا ىلا عب ا

 ىلل->وزس ع هلوةودوح الوال اوم اًدصألاهب ينعي هنا ل قدس قو ا,لعالا ه م 0

 سو )هم : ٠

 ٍبلثلاةنسممةرهاظى أ نيس ةسشح اهي نيتأي نأألا ن نيرون نس

6 0 

 يزيقاروع ةوالا ع لاو سمنت ع نب جرت أمال يراهقطاذ لوقيأ /

 اذ هدو 2 1 ع 7 42-24

 :ىحهيتقلطىذلا 2 وملا |

 م66 ةيتوزؤرس ءمص + ىو 9؟سدعو

 اراوعلا مدالا فس كه موا قرا ةمسننيمل

 ةمرلا ذا أ

00 
1 

 س دس ه مهم 7 007 رمد ع مما

 قطانالاش :وني-_ةسءذا مصلا نيب دقءاوق نسر رحيلك هدد
8 

 د 2

 نائكلاو ىلا بالا ميلاف ءانعج موون نيم. تابأو ايوه ظ

 مالا ةسبلا اتا لعتابأو تلال لاقط نم ىلا قرنا ىذلانيبملا نعمل قوي ١

 ار 18 لل ا
 وأ همك بو هر نيرمهنأ نيم عش هب ًئذلا ايلا قيودجاو عمت اأو ئنلانايلجزلا لاو

 ملبسو هيلع هلنأ وتم قا لوطيراا ديسّوبثأن سو مارما نملالطاو لطابلا نمي

 رود::وألاق نابملا عئاضبأ نيكل نوكي :وروضافو لاق ءامن ناسا

 ىف اذكه محاشالا هلوق

 ودعم ملأ هتيفاقو



 (ثبب) ' هل د 'كونلا قرح 5 ءاملالدؤ 00000

 ا سات

 م0

 اني د وهدلم_سنبأ ردصملاَكلذ- ع وفه هد._علىدأا مس الافاتسنامأو لاف همس( و زئاجو

 ١ اهل تراصفةمقنلا تعيس كتان و ”لصيباّي ىففلالا تسيلوءادتبالا فو رج نماسعدت و
 ا
| 

 ا

 ١

 ا

5 5-102 1 

 العجن اعما امه وىد رلاو دكا نيب ىأن ناي نا ل ااه ا ١ وىعملاوأمهيلعتديز زنيباغت و

 د دة تس مود»دمو دم

 أ لانك شوت نودي ثيارلا رتب 0 ديلا جفا لعاب ارداو

 نير , "الا نيدسع

 ه2 | نر 01-0 تما < بعز 5

 : ان نيب طقس م وعلا ضع وامةةمقح ىب 0

 هه بمل

 انكر تعنا فره اوهوناللا فرح وقزمهل نير مهاجأكأ نينو هرمهنولوع مو

 || ةزهسملانب هن 0ك ارلان ل شمملالا او ةزمهلانيب :ىلهنةح وةقمتناكذا

 [نيكتام سلام الا مْوُلْل:مواؤلاود ةزمهل نيب ئمهفةمومطم تناك ومس ل بئمسابلاو
 هو ظعء ©

 "| تناك ناوامنأالا نك اسلا نم فشلا برالوأا اة فخلازمملا مشتاق ةققحلاةرمسهلا

 0 ةكصر صم ىهفت قش ةزمسهلا نكته نكيلونكاسلا نمير

 3 | ف كلوقوخ ةموعشلاو م سف كلوقوخةروسكملاولأسلأس ف كلوقو سولاف

 3 هذاا ف را صول الو نسب بتل يل و.مسلوق عمو مول مول
 رف * ورص تو سة

 ا رب الا نيد تيداشنأ اولوذعضل يبني تمعبو ىرهولجا لاق مكرحهنم

 لاقرب ناك هدم اقم ساقي أ #3 اً نمي طقس سر موقلا ضعبو »*

 مه

 طةزومألا نمرعأ 1 نقد هرفي لدول ردن اك ءالوشوءال وهند لاق هنا اك ىناريسلا

 || اهنعرخأتلاو بر 1و ا نفط وجي وزيشلا لاك هسبف تسد الو
 || تكسمأ م نيحتعبمكفلاذا نب تدشن ىو كيال ليا

 »م ساد
 ا ا ا

 هلوقو هن 1مم

 2و ”-»عء + 1

 نا ىلا نمفاهئئا 5 :ىتآلاويرششلان بَ 9 -تفخامو
 ا 2

 لثمن دعملاو ف وهف ضنا 5 ”نلانواهرضو اللا نمئشلا بنيد

 رغاشلا لاك يسمو هذولا نك لذكو هانشأ ون
 م 2

 و د <

 يول ع هزات [نمتامالا #2 اهنداج جاش قوقردسدوأ
 2 رع

 | هنرعأ ني لمه اوصلاع انبغأو نه لش اني عب وكر دوبلسا ل ]وقد نعى رب نال اق

 هد 6 9 عموما و 9

 ني ”وهتفرسعانأ ًامسلمتساو نها َنابنسما وهسصخو ١ ىأأت [هسمانأو ناوهلا نم هنال
0 

1 
 هدعج 0و دعي 222 دعاس 1 دوو نهرو تتعاون

 نهنلا



 اال (نب) نوالافرح « ءاملال ضف

 ىنمالالوةهلٍمو

 فيلا ام ارا رمل

 00 © ا #خ وس س) 17وس 6<

 يلدا يسمي * تحلل ضلاهر هددمذر

 2 داودون أل وقلة
 تا توم

 ماع جس دم »* ارعار نمار اااه

 «ةدض ةعو

 ةحقفلا تعيش نيبال صأ اههيرمابنا لميس يول لوريم نضاني تا

 ٍلاغافو لل عفن هل-ىلا نافاضي دوز نعتجنام زاقرطامش وام واني لاقي واغثل توام

 اذاَوْدا هيشنوك النا اوم ف عصا لاف ىلا باؤدجلا ناجاتحيو ربا دو

 هيلع داذاو اعل دذاوو ريل يا يا لوقا اريثك باول قااجفقو ٠

 ٠ نامعنلاتنيةق ةقرتلا لوقةثشو ]

 فستان ف اا 2 نلت ندا

 ىأرهقبو منام باذعلا نم انلعجمانعملاهت حاجزا نافاي وم مهب أدلعو ىلاعت ةوقامأوا ظ

 ايلى 1 .قلاموم_هلاقي .ومايلا فوسهلصاو ى مهين انلعحمانعم ءا رفلا لامي

 لونا كمون ليي جو و ف نيو ىرهوملا لالخو طسو لزج فص ني نوكشو
 امنونلا عف ةرياكشم عطقتد فالوقت هن رع أانفس اهلك كلو قرط وهو فيفا موقلاطو ظ

 اقم فسيىذهلا نئارتوألاقأ ْ
 9 وسو س< - وص همح

 انومكتا هْيمَعْنِ ف داصف #3 نبيا

 تك اوكلا لاق هنأ مهلا فأن عىورةجترتلا هذ نع انئأق كر هزالا ضرالاه وبول

 ءءء
 تاهمؤ ةسماش ىو ردملاوربلاىفاهيىَدستيياهغا وقالو سماها تلا ى هتانايلا

 تان :همفوبطقلا ناب ودون ا دقرفلاَو ئىدطاوٌلو زال كوكودو ب طفلا اهأوأ اهنملامّتلا ْ

 هتهفرامةنقتس نا ادب: دعن* 2 :ىذلا مسالا ناكاذال لوس درج تالفوسوأ رع وأ لاقوايرتتلا شن ْ 1

 1 َّس كج ؟تلأننل ا ناد : عع لالا اذه قاتم َّن نوك و هما ارد_صماعسا تاكا ,ءادتالاب ْ

 ناكنا واب دعي ىذأا مس الا غفر هرب نمحامدصغلا نمنأألا ردا اذهلاةنولئان كلغ وهنعى حي :

 5-1 ؟ن:دلخلاتبدشنأو .قيشطا مسالا قلبي ردسم :

 ترباا صوةوىغلا بهذ * هتجومو تدب ىغاشبإ

 ب تن خسح ب سسييس سسسسسسسساسسا ا م و سل ع

 113700500907 هس مهسحسسس د



 (ي) "١ توتلافرخ « ءابلالسغ أ 15
 ١ 7 7 : , ع 2 هل. , 2 هل ع ”زو- .ه< ع

 ئذل!فرظلا فاضأ فلق نافل ا هدعي تندف ةضفلا عش فان انأهنقرن ند ندبدارأ منا
 3 2 32 1 3 ص

 فاطءاموأ د اى ءلديانملالا عمال نم فاشيال فرظلا ادهن انلعدقونبب وه

 ف ةلوقوإ و :رعوذيزنيولاملاو 2 زلقلا نع لاخلا واخ تطل وزر اسثوذ 0
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زبدقت واف :وزغ طس انانههن" افا واعافف درطلا اذهدمراها هذال "نزولا ل 0
 ' مولعلا 

 ؤلوأ
 أوم نانا "اعني !!فاضبانم لجل اومابااننبقرثاكو 1نيبانات 0 هةر تافوأ أن

 َ تاو وه ىذلا فاضملا نتا يبس ةعةفرلللا او | 0 ريستم [ ؟مانطان م ::ك بتنا ا

 أ ىلاعت هل امك اهلا فاضل ءابقمتمفا ىلا جلا :قوذسل !ىلاافاذمزاكىذلا ف رظلا وو

 0 878 سل 8مم

وهسا نورت لاو ةلالأسأو
 وزعت دا 

 5 ١ |

 #ةءد م دك سس ب 9 سوم ا 0

 عقله ىرسل يا اانموي #23 هغورو تكلا هقنعلانم

 2 9 هرمرص
 رب !لاق وريمربدت عد ردت ىذأا اوريدلا وءاد_تالا ىلعاهسب واس دعن|م مف عفرب ان و

 سس "الا كوقاهدعن ضغللاو عفرلازاوج فدل مو

 4 ناو سعر لال غتوملا ل 0
 سالت صم 0س

 تببلا صوتو يفلاَلاز #2 هتجمو م .ىنسغ 5

 طق زل دمج لاكن با ض1 دقو ىرب نبا لق
 256 50 اس 2و و.

 0030 هنازفعملار هدلاىتناذا « ةتاسغفطتد ىقلا اا
 | 5 3 0 وو ل 4 سه ع

 0 اناا ع ليقتو ىشت 001 ةخرمهتجاهذا كلذك اند. 6 لاهو

 1 3 ىاطققلا لاكو
 "و - هع واع 9-س 21 "ن5 و ا

 راد اذوكد آتهدا دذاةدامع 24 سيف ةرطلا حاطريعاشبف

 ٠ 5 باوجفف ال انوكنال 07 لوق ؛نملوقداسفىلعّلد ديهانلق ىدلا هو ىربْن ا لاق

 أهيل جفرسلر نط ن هي :ألوقلااذ_هداسف ل ءلدياممو ىرتاك 58 يع هدهوامةدانزب

 سلس 0<

 اتا نمي رينلا ايف ةمرعن ا وقكأل

 ..:اؤهاكوهتسيعلاو اعارس 86 #3 اقلاف كح الباب نام

 سه وة ع 0 وهام

 كم تعطتْسااهانهوُلا رهف ويقف لو اظ>ترطخ

 0 أ د ا
 0 ل مج بعل 2 اووي 00ج ديو 227 حج مج مع حصا
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 1 (نيب) ١١ نونلا فرح .« ءايلالصف

 هسنعت امنا ىأاودزنمأ 0 :ايلاتا أ اوقدصلا ةفاام ميلف هر قف تاعي لمع

 دقوديدجدق بالا أ أرملا عابرتما هين و زا كلمأل ىذلاوهنئابلا3 الطلاو هقالطا يلع عقوو

54 - / 

 أمد ن ا طماخلا تابوا ن تر انجب عفا ياه وثدد_لا ىقاهرك دوب

 تديوزتاذاةيراسجلا لافي ل بنا 00 ةنولسا ىواثلا ند[ 5 | 37 حامر طلال او هوس وأ

 ساق ساه 55

 اذاىهتتابواهجوزملا تراصواهوزاذااهنابأو هب :نالفنيبو نحوزتاذانىدق نهو تاايدق

 ندتع تأ .ثالئلاعزمشيد لاو اهيبأ انتم « نعت دعي ىأةديعبلارثيلا ن مهن "اكوتحورت

0 : 
 نيبأمتعساو نوني نايف فاعف اونان تحرم . الاثب دل اىفو نورتي ى املا اذ! نبي ناسك أ

 و 7

 رثيلا نويسلا ليقو ريق سمرتبلا با رجال كلذواهاشراهيصبالى لا ى هللاموأ لاقو نيلاجلا

 0 2ءءو 1

 ىسرافلا لعو دشن وسلا فيلا سأرلاةعساولا

 2: نم 025-7 وام / ها 54 5

 نو تاس اوؤث * .ىودو قوعدول كنا ١
 هدمدرع ه كس و هوم

 أو وعدي نمل هميل تاق 5

 25 5 95ه هس و همس لي سل

 ع 20 ايارجف قاد هوءاروز اهلعفب

 ست وح

 نا 0

 ا

 "نكبر تام ر رد اهلودف

 ءو

 ناطشنألا اوما #3 امن اكديعبلارظاللن تت

 اهمطابنلاونأل تاون :حرعلا حاف نعا مان ابيك تا هتدارأ

 ئربن بالاك اهلمهصا طلخا كاذو لوحدي فلنا َك اًنلغوةنْشْ اهل مهصيفن ًادارأ

 م ةمض وم

 سا ولارعقلا ةدنعبل اراك :اسلاو ناهصد هرعس ف ىذلاو لاق 0

 الئلةةءاهبداخرئتلاو و نولدلا تانأو اريثك اها رجن عنيت اطقألا نالؤ نم ذولا

 لاف قف رت[ سي ظ

 اهتمي .اكاملدقَري 5 اهننم فأل عود 3 ١

 كلذك ٠ امان اورو نمالا نؤكال ناو ولالا هيلع فاطم نوى . ودخل و

 هيويسدشت ا لاقاذك ٌتَدَسْدا
 روم 032

 عاردانزو ةضفو قلعم »* انا" ًاهنقرت نخاتنبف

  رييججمميسو ام دعم دمع تايمم هجم معاج ديوس -
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 ف

 اذك ملاتاوذ امنانرا وق
 ”,لهكلا فو اهررحو لصالاب

 وح(. قدز رفلل تدبلاو

 ىأ اهنانرا ةياورلاو ريو
 نئاوبرانآن م لهصت امن اك

 ها حلااهفاوجأ ةعسل
 ةياو رلاو ىنائاصلا لوقو
 ةزمهلا رمدكب عد امنانرا

 ا ميكر هولا 1 ارعدقو

 نيه>و نم ىلاعادااهملع

 ههدع# همك ها |



 ةلوعفم ىععتةلعاف ىشو ةلوق
 ازكحو اة قلطت ىأ

 اطتسه_ءفلغل و لالا

 يعم عا لمأتف

 لاق بشل تيد فو 10 جنان ازا نقرات هيغ مووت

 (ن) 50 .نونلافرح ه« ءاملا لضق ان

 ٠ نان يس عع 9 وقىلاى رثالأ 0 كلذمو داك اضم ادتنملان روك نأ

 ا ا 9 تاعثدشن او ُدئودديواَس ى ولا َنادقو هانا كَ ور نمريخ دن كيعاسم»ىأ هارت
 5< ديم

 1 عدا ون نماهب أ 9 هود وى وهلا هنمَحِسْلَعلا فى :وجحاهف
1 

 127 وع -3 سم سا يح ف
 ١-00 منا ةزتنعلاكعّمبالاوهنيلا بارغو اور اجت مولا نايل ف هق هقرافملاه:.امملاو ١

 ةوءوم #50 هج " باص 2 تا 0000

 :عهالا بارغلا مهتم ىرحو * عقو نوبت ودع

 4-7 عد ا

 00 ظ 0 : هسأر لت "ك انما قرح

 قالا مد نال عاملا نا دوسالاامأذ نلرلاو راقلارجااوهلا بارختوكلاوأ !لافو

01 

 2 1 فرعا رتل تبدحف نيصووف ذلة ودد دج نمعسأرناأقدبرشلوقتو

 او قارلاو ديا ناوهد نول نما ب نا ع

 0 1 2 - ١

 ١ همص_ 1 م »ع تهوم)

 8 أ 3 كانوكحاب يأ ويلا بدين 00 ىو انوبن واسءودلا نانو لاوملا ل لا
 مع

 5 وأ نيواالا نمالا ةنم انانوكُت الوةدح - ىلع 4نوكيفلا.عدانس نة امهيلا بلطاذا
 رك 2 ١ .

 0 ودل د لعل لور تتسلو ربح ناحل نا

 - 3 هوم ب

 هعمّشل لهل قفدد مشيف أو هيلع هللا ىلصدتلا لوسرملا قولطأ ناودهلام٠ نم الخف ناي نأ

 1 00 اللاةذاذهّتنأ | ىذلا لدعوة هتمدتخاو ٌر 0 . !لهذلاف 0 هريغدلو

 5 00 كش اوادعيتأ نو للا ىفمكدالوأن ياولد ىرغاذع ىلع اروجاذهاذه

 مل دم 00 دوم

 1 ش || ًَ ةنئابلا ديم ىاميثألاضحا وكت يكس لد ىدحاو كت !لدهلوق ٌفادالاو

 ىحو م كليا ىأز فيتا قاموا ىدرةنئاثللا قود صل ثيدح فو

 0 6 دشنأو هتابو تانديز لأ نعىدافلا

 0 3 نود لودج وف نانرع رعاه ىونايدقو ا

 ْ ا نعأرلا تايوان سقت ذا ةكرشلا كل ذكودبحاس: نءامهفدل>ا اوك ناننالج رانيا و

 انوي تنوغب هلعاق يضفي اهلا تبقا طعرترقزلربه تع كاستنا 9 انىشو ل رلا
 ' ل ع و

 هنأرعا قلطنيذد وعم نبأ ث يدنا ىتو ايضرتاذكأ ايضا رشي هو هن 0 تادوةلطت
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 نب (نب) ٍنوبنلا فرح « ءابلالصف

 م 7و تودمإل سما س م وهر) رؤس ظ

 وهو ونواب نييتاءل بقول نوك ودق يبارك لعاب دلما يل

 رعاشلالوق لولا يلا دهاشوداد لا نمأ

 ١ ما م 00-7

 اهنيعويفيعلصولا كاذب ترم * انبو ينيشاولا قرف

 ده. < 5 2

 تااانيدللا لاا 0031 يعم ا

 0 * دا 3
4 

 مذ 7 و)

 انما نيل ان وكر دديدسةرالاق » لقصلاىلانمتسللا نب قرمشيو * اب اديشن
01 

 "2 رق نوعر حنكاموكنع ل ضو مكي ع طقن» د_ةازيزعلا ليزنتلاىفو ايك_ةمافرظو

 عفانأر ١ 0-00 او هيكسر عطس اللا لموسم

 اينديكشول و طاع لاو رو وردك: نءاأرقو ايصاوكش فاس كك ميل ا

 نس انع ىورسانيعلا انأن اذ مكسأ ارق نمو مكليصو أ مكس قت دقاررعوأ لاقو

 منكام عطقتدسقا ىنعملا عَ نمن جاجرلا لاق و مكسب ناكىذلا عطقتءانعم لاك هنأ ىلا ارعالا ظ

 نمهريغوءارغلا دقعاو م بياع ارقهنأدووسمنبان م مكسب ةكرشلا نمهيفأ 07 1 ا . وي مدي 5 '

 ا مكبر برق ةدضلوقوةءأر ةااذهركلل ,ماسو نطووكتمأ أرق ن  دوع_بمن ارق نييوغلا| ْ

 ثا برءازينالا ةلسلاءاقيولوصوملا قدح ز والو لا مكس امنالوقك ل وصوعالاز 3

 بطاخ» راندا نالأطخ تاو .ونأ هلا ىذلا اذهور رضي ابلاغ زم علا نا ند ٠

 1 نوم ملأ انا اك ىهارئانو متن دفاو لاقف نيكرمشماموقدباك ىف لربع
 عطقت دقادارأ مكس عطقت دق مك م 1 عزنيزلا مك ءاعفش يكعمىَر رئامو5 :دوطاروأ 1

 ا همهفافءاكزمتلا ذ ذنماك رجال قرم ارمضاةمكنيامفيأيتلا ل 1

 دّقعلاو أس هالا عطقتدقا ىأار ريطم ل بغاقلا نوكأ نام هد أن لغأ ايفا بستان نهأ

 عوفر هظفللا بو ذم مناك ناو مكب نوكي نأ نم شيف الا هارب ناكامر رخ الاو مكسب دولاوأ |

 ماما اطال عضوملاعو ا و

 6 هاون ءلهنال ”لءافابهل امعتسأ نمي طك دارا نموا ل4 الإ هعتيسا نااال اقرأ

 عيت سييؤم رعريسع و اطال: 77



 ' (نيب) -نونلافرج « ءابلالصف 4

 أملا نسي رض لا يرهوملا هدام ئردأال ديردننا لاق عضومن وبلا ومداسس

 سدقلا وها لاق ةناناهتدحاو

 ىد هةهدواه مثال همس

 رطفنمل ةئابلاةيوعرخك د ةصخرةدو رةهرهرب

 ماشا قلل فدان شي دجفو كانه ءرك دنسوهلاعو نيب ىف هدسنءادرك ذو نابلا نهددنمو
 - يي

 ظ هسداوب قلأو هاصعق ا لاعب وةمعنلاوةمسلا نسميفامو:وخك أى وظل معتساو ىئازعهناو

 | نموا ةينابةدجاولاا وقل وفاتك الا لبقو ٍئصلا عالشألصالا يف ف اوبلا ريالا نيالا

 د |اه رهام دج بالا دفاعا رت دولاوءابلاونونلا وءابلا باب ءىتنأ ةماكلا هذه وح
 ه-. «ةسضو

 / ر نم اهيفامدب رباهيناوب ؟لرءايؤسلا ثقل لعد دجسفو ةعومجشالات در 20

 9 | دايو للا عضوم نيبو
 000 أ 0 تلفت مير قنمزي وبلاد | رفئداثما ىداندقل 0

 ظ ظ سون عملات عضومتاناوو
 ان 8 < ا

 0 , او فاصرلاناروقتار وع 0 ضمان تاناوتم ترب

 - ١+ يلا و

 رعاشلالاق عضوم مهد امضااشناون ىرهوملا لاهو
 5ةمدوم ىوم هص

٠ 

 امص أن داوكلا فارعاكابصت 5 ةفاوئبح لوشتيةلدقل

 ظ : : نعل حاضولاقو

| 

 - و

 امانجليقلا سا رح مانأذا * اذمجتن اوبىجاو احن

 ناك ةرلا لاك ءاهلا ف دحءاحاع رولاق

 8و سرع

 ناونىذوحف نماعلا اوط #2 ناعطبالا نمت 26 اذام

 نسنالاقي (م .ركملا نيدمتلاق) دبش عفابدابشوهف راف داليب عا لاق

 هلوقب ىنتملا طلاو ىعمالا واهنك امأن سحأو ضرالا عاقب ببطأ

1 5 

 ناعطلاىلاراسياذهنعأ 3 قاصحناوبب عشب لوقا

 مل سس 7وو تكس 3 مد خو 67

 نايفبا ةنقراقممكلعو #3 يليق نسسمدأ وأ

 و 8

 يطا هتف ليقوءالا مضي ىهرمالا نا لاق ةناوسالب ارك نار دال رنأرذنا !ثدد> ىو

 38ه م

 «(ني) قارفلاةنوملاو انإبطفلاةنونلاو ةريغضلا تذيلا ةنوملا ىارعالا نما عبتش ءارونم
 4 8 3 9 1 ١
ْ 
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 ا (نوب) ١ ١... نونلاف رح « ءانلال صف

 مس د »وم دى ْ

 3 الة تكلا فار ءالا نبا نك اهلاوي نو ة ضبعان ةنكج ةيراحسيذهتلا

 دلع | ةكاصضلاةناملا (ن) ةوأخلا ةسصيملاةسحنا رلاة بطلا ح و رلاةفششمللا

 رعاشلال اق

 دريل نت عضانن 0 أكشن انهببرا

 0 0 اه ١ ملا قانا ةمفا رلاةسطلا لدقو 4 رتل وا

 2 اوياراصنالا ثيدنح ةواهقطنموا ولع ىف ةنيلل ىهليقو رآلا وسمنلا سيلا

 َج رالاو سقنلا ةسمط كاش اةناربت ازعارهل اوقنم ىبعتإا سف اويسطواورفا ىأرقدلا

 ىلإ ارعالا نا دشن دعس نب ور نب بعك ن.ناهاعلوفاماخأ
 و, ةبكؤرعف ناقدسوم

 م الو تمعأ #3 3 و ناببتلاقالأ

 ا 0

 موك رابوالا ةثك انافص 3 سا 1 همعقو نو

 لبق تان ىلإ فوفو ماطقو اذ لءم- اهنأىدنعولاعهنانهيدارأ ناهبلاقب هنأف

 هش يلو ريملا َناماعلابوسنم ىرغوجلاهدروأ تدللا اذ- هودنعلا قانا نمذوخ أمر مودانإلا

 اضأدرك ذو هدم_سنأ هدر وأم اهلانناهاع وهو هسن قدازو عا ىلع رقأ لب ىربئباةيلعأ

 قطو ضر أون هع نمل« نمفلاعافو نالقاذه ىعوهلاتو وعفا

 راسمك عضوف مسا سرو ةريغو ءديسنبأ هدأت محل هيا وصو * ميعنلا كي قيليالو تربك *«|

 ار لانا وه ثد دحىفو مالطقلثمتأ له مسا اهب وىردوما خلا

 ىملاَف م لااونول وهامناو طلع ىوارلانا ل_.قريثالا نبا لاه هيدوثجتيا

 برضنيهابلا رموش ةض نبل نسبت يصاو هاش لقوانين و هو ظ

 نهابلا هال اق "ل رج نأ تانغ تارغاشسو لوخأ رحلات و ةفسنح ىأن ع ا نم

 فسوب لأن ءىرعزالا دو وش رسم سادي عطاه نسل يلعلازال

 ةسرعلا ىف ليخدوهوةس ءاعلا ونام كلا انيبامرب الا نموها اونيح ا الا نمثرتسنلا نسل

 ةزءرت لاه نشسسلا نيبامعفا مودا هولا (نو)
 سم9 و 5

 امنوموقل زك ةرمتملا 35 مهتاسأ هفو رعماوزواجاذا ١

 ع د١ -

 اهو كولو مضل وتو او نايك ةدمت نمور ناوبلا واه حاصر و

 0 < ضيف : تيس ا

29 

 هيف اذكهزلاةرغمىلا هلوق

 ةرهغل هاو لصالاب ضاي
 نرح ولارظنام وأ رطسال

 يدعم هأ

 ةراسع ءاسلا رسسكب هلوق
 اننا اوملاو "لفتكللا

 نا وبلا قةغل ةعكلاد وع

 ها ءارفلا نعرسكلاب



 قرط ىلع ةرطاب كر هلوق

 ترلمكتلا فو لصالاءاذكه
 نإ ىلعّن ب و ةرامعلاهذهدعد

 هدوم

 (نكم) نونلا فرح #3 ءايلا لصف 5

 ءومو 3

 , ةقنمهقوف ول بل انج أ هنانكىب تمرك أمها
 ةدقعلا لاقت و لاق هك عيبصالاةنانبلا لاف, ميملاوأ م0 يوت لبجت مهطدح الن يأ

 لاعتانملابفرطىذلا فرطملاو * افرع احا اياك 5 ا ءاملعلا

 و 2 3

 الش 9 رهف نب بلاعب كرانبدعس تتناك أرضا( مع اذان 5 د _ ١ امد :لصفملك و

 |ءابلا ضن ى وتاني :شيندخافوترعل ا ني وشن انهت ةقانبلا تام طهر مهو اهلا

 هرميوأ ةبشعملاةضو 0 بانل ف

 5و 4 0

 "راح ارثكل ورع و ارنا
 هدوم ان و_-_--

 ناله اهدنعرثكوهو 03 ناحل نيهررلا ومسك 5

 5 9 ل

 0 نأ لا لاقك بىَذت 0 »ع

 ش قرط ىلع قرطابيكر تن اذا ةيادلا لاقي مشل نمير قلل نم ءىد رلا نامل لاق

 ا لافانزفا يف ماللا نولعبج تاون كمت الدتن اوّل لوقت لاردتسالاى عزا مهلوقفءار ملأ

 اذهفينشن هولاق 1 5 ىنععن الن ولو وه نيملهابلا تعمم ولاق باك َةغل اودلعس ىد هل ىثو

1 

2 
 8-0 لك

 || مالعاو الردم: لب هدس نبا لاهت لدسبلا ىلعوهل قو بالو لب ىف غل نيالو نب بابلا
 3 هموم

 ةرثك "زرنا ودرل ا درع لبديذماق مه اوقو لودلا نءبارضالا

 ا لاقت سن مرهاظلاوهاذ_هلاقلق'الاال رثك *الا ىلعمكيملاو *ةلايعتسا هقول, لامعتسا
 95 هر

 ش نابنبه مالو ئان نمفعوضامبو لاك مست ,ةمئاق هلْ نوكي نأ اذه عم عفدأ تسلو ىج نا

 ١ رممدشت ويلعن نم عضوميفور صم
٠ 

 كس ا

 اهربعنابنساهيقأية شع 5 مديبغو راها راسن

 لاققف ةعيطملا هركذ ناشي الاقي »ام راهو ابها ه ميت ىنملاام نعد
 87 نود همس هم

 ١ لم ناشطع ءامعسنسومامو #* هءام عنج نامل ىلع ميقم

 || تاذىهو طة ) نكي 000 الملا نان لا نع
 وللا لاك لكساولا ارو ضءاعأن يَ

 0 و 9- مدع وك

7 

 ئركلا فالخانانثلادو رب * ةضيةضعةتك 7

١ 



 مدون ميوووجو يو و .١ رو بهل د مم احر ولام

 م (نغب) نونلا فرح ه* ءايلال صف

 رغتلا نمملقالح زل نعل ني رع نأ هيانتكف رعت ىورو م ذقلا ءابطلا رعب ةحئار ىهو

 مودول

 ةودرتشي نول دنس الالات وموقلا الرا ةراغصلا تايلر ابل قلاع

 ت31 كال اموال الو راغسلاحاقألنههت ايبا موضع لامك

 مالا قو مب امثل دو عابد رلاوذ لاق هيءاق وال نان وهسه

 تييتانيتداوامقم ذك ةسانحت ارلاقبوثزلو ٌتمادتراصسلا تنبأ نبل
 ةموكملا, هيلع هلي نأدازأوىل ارعأ لاف عإ رند قو قفاعلا تيئدملانيسبلاو نهآلا

 نوك.تازوخ هينا وقوه ءاغاذا ناضل أنبأ هنوف نعت ان

 اماولعفلا ىلع نوكم؛ نأآماقةنتنلاٌةحئا اوه لاتنام نوك.نأزو ودزاللامزاللا

 سابعا ىرب نادثنأو ةنانماهشدحا وانئفا ارطأ ل.قو عباصألا نانلاو بسلا ىلعدوكيثا

 3 همم 9ةدع 1 يل ل 0 3

 ارداحتدبلا فنا هسقالو « هّئاسنمتعطق ىتملالأ
00 

 نأ ىلءنب رداق ىل 1 ىلاعتهلوقىفنانملاو ةنانيالا قر ءامدحأ مول ألتتورابتيدحفو ظ

 : و سويس

 هدشناامامأذ هع انصاف عفت الذ ةرمعملا فخ " اهله .راغلا لاق : ا هنا ىوس وسل ظ

 01 -» صر

 هاوقنمهيوبتس |

 راقطألاناهناب سَ 5 رارلطلا ىلع تادف : .

 وهامنا عج ادحاو ءبلعرس كي ل هنأر لايق عب سنملا ةفاضا بسم درقلا لا فاش هلأغ

 لاقولةًالددعلا رثك ؟ءاماوراعتسااعر 90 ”ةلقلا عجبو ركسوةردسك | َ
0 
 هيلستق دب عجم لك نالَُسضَحمناملاَعب ١ وناّمملا نماسجسدب ربا# رافظالا ىف ناك نش . ١

 - عمو وت

 يهل ل مو وج رد وير ويحوم جز 7/1

 لكمهنماون رضاو تانج توناوت رضاف لوزعهلوقوُرتذي ودحتولا 'هناثءاهلاهدحاونيو /
 اا حاج لان عى :رغرالا ىدو كدا "انضعأ عيجانهه ناَنملا قك١اونآلاق نانب |

 نمنانملا قات اانمغا ولاه ءاضعالا عج نماه ا ل لاق ةناس نام 3

 نم عناضالا فارطأ نابل تدلل ةاننلنا وةماقالا نوكأ املك دعب هتانبلاو ناكملادتأ

 6 ةنانلاو لاقل جزالاو ىدآلا ئهووّلاوههتلا باتكسس وان اولا نيلجرلاون 1

 دناوطدساولغلبمإلا | |

 راغضا ا تالا ىف هلوق

 حادنالا انههتاسملاهلوقو

 ىف هرخ !"اتلاءاذسكه ملا

 ىبةدامفث داادر وأو
 هرخ انو اهمةدعس ىفو

 ىدمص» مأ ثيدخ“اررسو



 سوماقلاةرامعلمَءدقهوق

 ناكح ,ءانلأشعو

 قراوطلا نءل ذأ ءهمحاص

 ها

 ١ ' (نأي) - نونلا قرح « ءايلال ضف 1

 ْ 1 آب فرم باو ءالاتناكل هو * رعاشلالافة اهلا نش ايلا (نحب) انو

 شرعلا ةعسةينهَر رلاو منها (ن*:) هبرسيو دعب متل, نسما ىرهومل

 فشاأب ؛ىسانهلا,وكموه وةسيغار وةعسيفى شعلان شهليف ةوه لاقي ةينغنف را كالذكو

 اهنالءاهلا ف رحفهليىفرك ذات هقول رب نب لاقاهلقامقرن كلا يتراس اور رخآ

 11 قابحلالاوةننعب قاح اللنان تاز هنسفمايل اوئونل الة دق يع يأدإ لإ نمش

 مسمع لاما ( نب (ٍ قادبالا يعدم هزعم تل اقتتال ىنايلابرم

 || لجرقسوأ حافت فر ةرعنمةسنطةلا نوثلا اذهلدح الوقن ”نانباهم+ واهو دامت ادار

 | عربا دملانا ثيدملاىفو ةطلنا ةيظلاةلا ارالا_عسا هوأ بعحدب 0

 دك ديعاع :رو ,ورةبلاوءابلظلاو غلا ضب م ردت ودهو رك يش ل ةسيطل
١ 

1 | 

 | يب ءودر#و 1-11

 2007-2 - دع ا 7 رلاهنيذت بوصعمو 0 دنعو سل كن عفانأ

0 

 سا دع نزع 2-0 -

 بالا معلا 5 اسم ارألا جددت دعو

 نوكيالديعووه ىأباتكبوسعم وقراها هدالوأحرطت أد كدب ردزنا اورو

>8 
 انام اهنع ىورامق عدلا نبأ .مركقال ب اثذلاوادبأ جدال مارال نالادبأ

 ا ١ هنا وا شارات نوما يقل يلا

 [ !افسللا سس ل 7و

 001 ب ب ال 2

شالا تستوي يواكب واكل مهي ألا مادوعهلوق
 1 1 

 اها

 | تانكىأأ 0 اومأ ًاوءايمج أ اك رالال غلا !كاهزدلوق ]وقدم وادب رب 2 17 اوقع راضف

29 1 1 

 1 | ةا ةقارا نيا باور سرا باس انتابمعير تر لوفيتاو مأو دايخ

 3 سلولاه يااا ندم دامعن وك ربا لاك اني كلذ لكنم عجبا ولاق

 : جيا هنا كدننجل مقهي! هسنلا بطي يح نيشان مالسلا هم هيلع ىلعل وق ليل برع

 همم و 2 - -5 و هه ع

 ايي دياب ف ةرع كلب سحأ ام سدق بث عسالا هل لاح“ هياؤ دقو لل غلاة كنمدحأ 3

 ةيبايسالمأو ثعش كعئالاو ناكل ,ةةكاممامانويلزغلا عربئ اكلنا زغلةئدج ةلافاغلإ لاف
 < هدف » < وة

 ونعني ممانكو ةسنطو تناك ميد ةحئارلا هيلا ىرهوملا ةحلا رلانقنملا عضولا ياو

 ىثر



 م (نلب) + ,نونلاف رح »« ءاملالصف
 >1 تئتظتسس22222ت5225 2 يشل 0 ل يي ل ف يبي بيبي

 م تونس ومر سمس 8

 انيطباوأ ةزينعنبو * ىضغلا ى اأن يبن صبصبو

 ايبسكواهرش ادميرال نسا وشل دريصنينابولس ثدي دح ىفولاق ْ

 سقلاو عا لاق اهيفدر رد وأاذااهتطبت لبقو

 سمع 6 -و

 لان َتاذايعاكن َئ لو 5 دل داو بك اك

 ا

 نطستسا لاقي و٠ اهتطيئابتذلاةذاوخأ اذا: « هوقو هنلتطا رششاباذا اهتظيتر ع لاقو

 تيمكلالوق وق هم وام وطب هتغطن عد ام اك اهلك تسقلفاهب رضا ذا ٌلوشلاّل عفا

 لما عب ءاكلاكرجشلا ىاهترصو * توق لوأءازوحلا ى ًارابإف

 5 بوم 5 1 . - هس م سوم اى ل

 لكت زي بدانجلا عقب اهز بعمأب ياذا و لعفلا َنطمتسا واف سلا خو

 ناومحلان م ها 2 50 رلاة دش نملك رت بدانخلاو اهكاوك 1 رد

 لاق ردلابر ريدلا قا ريطا واجثار دو نماهتانا أت مئاهملا ولا حاستلا وناسنالار اريغهتقو رط نشب ظ

 ءالكلا ٌتْطدوءوشلاتْطبتساو انهعماسلا تظن الع ىأ اهءطمن ةمرلا ىذلوقور وصنم ونأ
 6< ووك«

 ناك انانرك !!نيظنل-حرو تا م رشعاعت ىأنطبأ رش ةقانلا تنطنباو سيفو

 »* زركلا نيطب ىثمزركوأ #3 الجر مذيةبورلاقو اا نو رقسلا ف ذ.دازاخ |

 وهو برعلا نعارغسصميلاو يك رشلانيزرمقلا لزانمنمءاسسلا موو نزمنعبلاو ه< هسو |

 1 هربغب ا نالرق سوسان وهو انا :”ك تيلثتلاةب ,وتسهراغسص بكا وك 3 1

 7 2 ءلانأ 8 ”2نزغلاو لا رثلا اوةئطوناطمل اوهان ركتاطر رمعلاَو لا ةدوص لع 2

 نيطملاو نيطملانبا وهون اطبل كلذك وبرعلا لبخ نمافو رو را 2 رلاالا هلال
 م 30 ْ

 ةمش دل مناد غمو نيلي و َوداَدْع و داذغ 02 : د ا

 قاسكلادشنأو ثنوتورت دنولا دابا

 قت عيصلا نع داك امنادْعس 57 ؛وطحاجتلاس راع تكلم

 ماللا لدبافتالالب ل ضالاريثالا نبا لاف تا تانالبابفادالب نوهقَسُح ا

17 

 نابع نالعبلا ياوغو

 يع“ ها ررحو



 ادك مل !ءاخرتسا هبشفةلوق

 اضي أب يذهتلاو لالا
 ل-هاالاو ةيوأةماهلعلو
 ىحامحءاج -راسسأ ةمسنق

 3 هممكع"أخ ”راسأب :

 (نطن) '.نونافرح ه ءانلازصف ؟؟

 هش  ء

 د لسوؤعتوا ع موقع الاب تع وقانون ىلو

 ظ ًامأف هلكاشام لسا اهحوكلذكو نط و زهظنامجولا نمدحا وو هيلي «نلروظاط طئاخلا

 ظ هاج نمانسلب ام لسع ن زود وئام هراهطال ورا هلع ثئاطب توك نأ والف يونا

 ظ قيظو نطايؤةدسبءوبأ تبل قوق نمانياياسل كرات رهلظبكا اوكتلاوءانمسلا

 1 نطنالاى ةرهوملا فيظولا دعانا ىحعا ءارذلانطيتسا نا رعامشو نآنطب أس رفا

 ْ ناعا ارذإا قط و ناو وانطبت منار رع نانطالا ونانطأ اامق :واهتطانف قر رع رفلا عا رذف

 ظ وهلبقو بتقلاولح را ما ارح ناطبلاو نابل ىلد ىذلا م مازحا ناطبلاو نيذكلا اسمى 0

 ظ |ءدحومجارعالانب لاق كام عتعأ رعت ةنلحو ضو عجلاوةب ادال از اكريعبل
 يظل فصيتم راوذ لاف فلاب مطب قيالورعبلا تأ

 بفلاونالدعلا رخاتساف سمالاب * يدان داننالا تطأ متسوأ
 مم سم ص

 ظ لا يحتسب ا هب يف اشم جدل لس ملا هش

 هان ىرشزالال اق ةمرلا قة تيس تساوت ازودصال لاهو تدطب مدهلاوأركسأ ادقو

 ا هم 7
 رعبلا لج نطب ألاقي ليمتنبا حيرسلاماَر 1 اوةنطب أ هعجو ةصاخٍب تقلا ناطبلاو تكثف

 0 لا بل ناطبلا ىرهومملا هتمّلحلا نكت زلط عنك سل نأ عشت قش مطاوو

 ْ لخرلل وكلا ذر وهودتشا اذا ىعاللناطبلا انقل ثقل لاقي ريعبلا نطبتت لع ىذلا

 ّْ ايوا لابلا حر ىأ ناطملا سي رمل ةناوةاطبتْد دس ذا اظيرتسعبلاتدطت اهم لان

 نامه شتت هلع بقال تامآنش هنن نت .لوقاو لابو توعلملا فايف دسيعولا

 .#* صح
 وما وم هوو

 و لثملا اذه َر رص نودع 9 لاق: ىنمنم بهذي مجةلمكأتا طبلا ضي و وهون الفتامةلئمو

لل سا مدخل# منتي لاو رح وس
 1 

 2 ا
 سم هس

 لادارفك يطب 00 ا

 َّ ءد8ه ده هود ه 2-0

 قيلطتلاو غلا ئلط راح نك لقؤةنطعلا طنا ل قورمتألاةنطبلاو رمش لا نطنلاو

 5 :اوزيعيىأنسوأ لاقي دنعتلا



 59 000 ا ا نأ ادد

 ؟:١ عنا . 1 !ةيتافز ان هبال

 اهتبصقفقا ةاوسالاو روذلا معة فوكل ترسب نا ةنطابلاو اهتماما غاظوا هس

 نأمظاو اهتم ضمت ماهتطا وضرالا 57 ىو ران ناكونكا انما نع رنا تجول

 ةفينسو الاقوتانطب ريثكلاو ردا ة نط أل يلقلا عما اولخادلا ٌضماغلا ضزالا نِْمنِظْملاَو

 نانطا ليهتنا هتلطب ل خدىأ نلف ىداولا تالف قو نال كدحاو ضرالا نِمنانطبلا

 نطاوبلا نو هع موءابلا ارو ىهواههضايروا منيو ا هلهس ضرالا نوط ىفأطّونام ٍضرالا

 تاخد يذاولا تن طرتو هربغنمافوشجاطبأ نهو نضرالا نمإنطانالفذَح لاقي نولُبلاو

 نم ضرغلانافظنم) هدام ىدان .ثيدحلا يفو اهطشوةنط انانط وهبف تاوجو هبط

 شرعلا ل خاودنمديرب ٍضرالا ن نم ض ماغلاوهو نط عجي نانطبلا لية ولصأنمليقوملعسو

 ءاملاّلي ايف نطبلاونانطرلا هب لمستو ناعيقلا هيىورت“ هسا نادي رحل

 : جامل وقو نطاباهدحاو اعلا ف
 00102 0 و 2 ياك" 0

 قالا خيضرلا» او لثسكو #4 عال نم ىيلاز ووتمب

 ديكو نارهظو يظلم نانل عجل وس رلاَ 1 ولعلنا نطل ومجاحت هنانطب لاق
 5 و

 نك اي شي رلانماضي نانطملاو تام عمل نع درلا ع نملوطألاقشلانطبلاو ندعو

 قوفاناك امها رولقو بيسعلا تحت مناك امن انطملا لسقو ىرخلا نطب ليهم 5

 ب وأ سش عفسوأ ر ركاطلا عق ةواذا ضرالا ىلبىذلا لوفر نمنانطملا ةغينحولافتو بيسعلا

 هيلا لاش وة قل رلاببسعرهظن ٠ لومار تلاوراهناودسخاوذوأ ضي لع ظ
 هز 5 -

 نانطبلادباووراصقشيرلانانطي و ادق ش رادار .هظاال ن انسب هشرلونارهظب

 سوم 5 4 - 20 59 و 6 5

 ينس للعزل طنأو هلطسو ف شب لات يشك يملا وره نا ارهظلا دحاوو نطب

 ديس 1و ةموث ناطن ويرضست ةجإلا همك ظل نطبأو هتناطن عجم شسللو

 وشه دك

 ٌّك ٌنوطم قالو ةناطب 4 لج انمطستهب ءون تالف طن جو هتراهظ ف ال_خبوثلاةناطب و هنحتا

 ىلإتءلوق ىف "ار هلا لاوس نما بزعم لاق ةرابهناو نسبا ضر 5 هو
 _ِ ش ىلا

 لك كأكلذو ةفاطر اهلنا نوكن دقاق قربتسإ نما مئات يري 0 ا :

 اهرهاظل» انيس ]| نط اذ_هوءامبلا رهظاذهنرعلال قدرا ير ثوكيدقانمدحاوأ

 ةرايهظلاو هزاسفتبا سانتا نآبثنمناكو بوثلا نمنطبامقناطبلاءار ةلاريغ لاهو ءارتعذلا|

 اويل بذل ا هج دج

 ( رشعسداس نرعلاناسل - 7 (



 (نطب) ٠ ثونلا فرح + ءابلالصف ا
 00و ٠ تدعو مة ص سو 6.2

 2هسد 9م

 نط نطبدقو 0جلوتيدازابت تار عضوبتس اول عشت ارغب ودارأ

 ب

 2 وذ 78 ءاننلات ًامهللاب 8 دمع ل سوديعتتا لموتلانصع و نمد ران 1

 || قاطنارهاط وفاعل لعاكتاسغمناور را رسلا لع هنأ هانعم ليقو نشكل ودسلفن طاملا تنأو

 أ ماعلاوه لقوا وربة را مهماعؤأو قالا برع اوه نطابلا قو

 ٍ | تل رفا ارهاطا ووو لاعت ةوقودستطامتراذاّضألا تكي نامل

 ظ ةناطبلاو ةرهالا الخ ةنطابلا و هعضومىفروك ذموهوان رلاهنطا ودام اد هاطلاقف

 ةناطمد كاهن يلوذ راع اطب حاصتلا ىف اياسالع رلاةناطب وةراهللا الخ

 زعم نمتنكالوننمدقا تشب دا قواد رنا للا تنظف

 ا || قوق هلاوخ اق رواسي ىذلاءعأأ ةلخاد 27 .رلا ةفاطبنانتاطي تن اكالا

 | ةنطابلاةمعتلا ةندلا نمير ومينا لهأ واق ستسالا ثيدح

 ا دباوكك دن دايطوما رلا شيلا و ارم مد

 هعو

 | ١ 0 ار م 2210 2

 || هاد وع قوومرهظوم م ن لطب شر فأو هنيه ريسخ نطو هتينالعو رسشىأ هنطنو

 18 و وه م _--

 | ىفلخددي نطيل سة ومع ؟ى ال ادمراصان ناك اذاةناطبو اوبن طبت نالغب تالف نطنو

 1 9و ةرد

 | لع هيعرمأ "رز ءاد مع ودك 1تاله ةناطن دون الفت ١ اودصا وجْومَي رص الغب تن ود سحأ

 7 ع « 6 وى 5و

 : "يوم اقيلخدأاذا نطمم هوشو ثا اكسو ىئودان الفٌتنطنأ آتنأ

 ا[ لام مكتودن ناب ونت لاونمنيذلا يأ, يزعلا لب زتلا ىفو هلل لهأن مراصوهريغ
 - موسم 72

 || هل ادمَى أن الفلة ناطبنالخلاق» نونطيتسيو مهي 5 . نيذلا الشد: ايلا جاجا

 أ لاققيو مهراربس مل اوفي ن أو مهتصا نيتفانل وذي أ ومنين هوملا نأ عملاو سن اوم

 ظ 3 دوما هوهتطانتلع مالا تنطبتوهنطا ريخ أى أرمالا اذهيئطبأتنأ
 ايل 0

| 

 | هر وكيلاةنطاب و ف 5ك :اطملاو ل>و نعهللاةقصو نطابلاهنموهنطا»تفرعمالااذه

 اهطسو



 ١44 (نط) ٠ - نونلافرس ه ءابلالضأ
 هم اوس -

 اعوز ريغ ىصقلا اسس 8 اهل مان الوم نمنح رساذ
10 

 ةميالىالاليبلاو لا نمل تح برشيفحوبسصلارداب ايعار نعي ىصضلا نام ١

 لاقي نامملاءادْئطبلاو نبل مْصَحلازبال ىذلا ناط: ماو نط .لالءلعلانوطمملاو هئطاالإ

 ءوم ل اه تاك 00-5

 ٌتنط»“ اطعثد دحىف او هذطد ٍىسشي نوطبم لخبر وان وس هلم د اهلا .. وهو ءاذلا هني

 اهتطبتلا سر ةطترالحرثيدحلا ىف و هنطسنادلا هنطن لاقي كت طابت 1 .لاكب
 ا كيكو ساو « 2س سوس 783وص مسس د قلة

 نالف برضو هذطب برمتتامهالك هلن طب وانطي «-:طيةتطتو جاتنلاز ماهتطن ىفامبلظن ىأ

 رعاشلال اه نطملا تت هان ّرضاذا هل نطيفرسعَتلا
 و ند ه 82 7و هم 8 هدم <

 هللا نودو'اويصقَتدع #2 هلنطاأف ارقومتبرضاذا

 هوو. -تلوعو

 # ةلرهخهنطس نأ ناف 8

 امناو قربنا لاقل عّتو مصور شو هوك لم هنو بطي ل.ةوامالدازفهُظفدارأ ظ
0 3 

 هن رضنال عيضوم فم رضاف هلم ارقومارععب تيرضاذ الوش ماللا ف ماعغدالل نونلا نكسأ ظ

 نعةب انكم كبارا اخرا قل ونزتخ مفر ملم نم ولا اخف» رض اف برضلا

 ول و. مو) ر- ماو

 ا.عدإو رثكا داواهتطنةأر- ترو تضاياذااهقزم هيون ذةسجاجلا تقلأو عج رلا

 نانا ةراهللا نمت :رشعل مح 5 لامار ج وصل د ب ظ

 ءامملا يقال شالو راندا ردك ابل عت هاو اذكر مة |
 و و 5 ع« و ت هم ظ

 ث.دحىفو نواب ونبأ عمار دمةرامعلا ف وذا نودوه ليقو ءملسقلانودنطبلاو

 ميلعبتكك ًاذذفلا قوفو رلسقلا نذامن طملا لاق ةرسب يعبد

 ١

 اب لك ىلعامنيبفتايدلا نم :لقاعلا «مرفتام | ْ

 5 و وه |

 ريشعلااهلئانقن كلو 0 نطب ار شع هذغان الكت او ظ

 رهظلاو نطيلا ضم ] يس 'وريشعلا اهلي ابق نمهلوقب كلذ تانأو :هلسسقلا نعم عشا هل

 أ نآرقلا ة فص فو عجلاك عج او هقول * .'. لك نم نمل اذا" كاك امهر ”اسنولو نطنملا بوثلا | ظ
 نطابلاك هريس: ىلا جيتججا م نطَلابو هلامب رهظامرهظلاسدارأن طبورهظاهنمةيآ [لكدربزملا | ظ

 هلوقو نطاوت عما ورهاطلا الخ |
 ل ئئ2أ1لل17 2152057595 ةة--3575109712013ي2-2هلىؤ صل لل .ه لشل222ح ا تبسي بتاتا بي صب صتتبلا لا يل  ات سسسسسل سس

 ادكه حاضتنالاو هلوق

 هأ ثد دا ىفورك ذنودب
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 (نطب) ٠ .كونلا فرح « ءايلالصف 1[

 وم سد و * ْ

 امالحألا هفسنا هةنطبلاو ناديك رذأما ىبا

 |رتسكلاء نط و هنطي كس هل عاف عسي لام ىلع لجزلا نب وىرهوؤملا نكعبلابثالف تاملاَعو

 جالقلا لا عيبشلا نممنطب مظعاتطبن 53
 ودم س دك وم ه ,7

 هديل امتاب »* نابل نماهدالوأ عش م و

 هم د 32

 ٍ ءاقتسالاك هنطي ضرع توج ىذلا ىأ دن, :ثوطبملا ثددحلاف و ةرغتلاوءاسرتسالا ندا و

 7 نال طوع لاغ انا نيه يدارأل قوي تانأراّلاشيد سنو هوغو ىفصلار رج وفم
 | 1 ا

 1 ىئاناط حوررراصاجو دقت يدل ةوقوءاسنلا ىلعةالصلا بارع .اعمجرتىراضلا

- 

 | س ه7 ع هع 7 " نع وع

 انوي الغ هفغدوعو مال لاو ةالسل ا امهيلعو اذيبن ىلع بيعشو ىنوماشن دح فو نوطبلا ةئلتمم
 5 ١

 ٠ه ءموصسوك و هس

 للك ادد نب هوت 7 0 وبس اناطد

 7 اي مو ةءوم # نس ًّ

 0 -- -ه- و 2

 ظ 56 2 0 لا 1 ':: طلت نق نعلا وه لق الإ

 ٍ قمرنا نع كه ديل نال ىلعتا لمى أن يطت س د اولاهو لكلا ةرثك: نم

 نوع سس تهض ال

 0 راعدو .دوراشلا قأسكو وا# . لح تاق 7

 ١ و 5

 ف م 87 موس ع و

 ظ مط د و الا ا ام 1

 3 رلا وذلاق

 لادخال راو 5 تانّتمالكلا تاخر

 س < يم

 هبنظاعاعوملا ادام دال الو د_.بعونأل اق نطيل طبقي نئذلا مهلاثمأن هو

 يس و#« 27 هم # و

 ' دشنأوع وما نمادووينوكي هلءاوةشاملاو سانلا ىلع هودعل ةنطلا

٠ 
0 

1 

١ 
1 1 

 هاني
 ه 28 رم

 د عئابتو هوم ام طل » هلامط ملظعبنب ميايرتاع 1 1

 | 6و ق3 سا 7 02# 7

 ْ 000 لاير ل اذا مالا وةالسلالشفأ عوني ىلع قتفيةفضاقو
 ا وىوهعم9) و وس

 ْ نامي مل دج اولا ذاق ناطيم لك الا ةرثك ع نمنطبلا ْمضَخْلاَ نيالىذلل لاقت وناعبلا ماشا
 3 ع .- موه --7

 ظ ترعلالاثمأن دو * اعورأ ةيشعلا تطبع 5 ةريونبم قم لاق ن امملا نرجس هنأ ءانعف
 ا ست حا 5

 ظ :٠ :اهيلاسوالباا فضي ارا لوامأو ن اطيل التت أدتش ؟ءااذارمثللل بر مضت ىلا

 ا



1 

 >٠ ه 2 :0945:200453524 تتيح تدنن 396.2 5

 ىلا يس يةنؤمم رويس

 رارضتنبةسملوقهيفربك دنلا |[

 ظ
 9 درعلا لوق )وق نمد وبساكح ابق بمنلاو جفرا جول فرح فرهظتعب فا ذ ددقو | ظ ]

 141/ (نطد) نونلا فرح « ءابلالصف

 نيزيإاضي ًالاقيو ضعاذا مر نم لسيعفا بالا نالنيالااضيأ ألفقلالاقب وني: 1 عج 59 ا
9 

 فاني بالاول جابيدلا قمقروهىربنبا لاق دن ار اريل نونا

 و 2 1 - , مو

 206 ةدس امرا نا و ا مهنمو ا نادل ام
 ارك م

 ناد دح ىو ضخ يرعب سناولاق عانصلا تال المسا ةنسآ ايلاو نس عا ماعظفمف ١

 الآ ا ا ىو روللوسفتلا ةئسابلارةنكلا نممالسلا هلع مدا رن مانع ظ ْ

 عاقفلا السناب عجب اولا رباب ضحم أ رعن سدلو لاك ثرحلا كسا هنا لمقو عانصلا |
86 , 2 

 تاك م ا 9-5 ا

 اذا لعب رلا نسب ىلارعالا نبا عانت ا نسحو لبعث رضنلا نع هءوتسردنب اءاكح لاف

 8 000 درعه اد

 داودوب لاه ماشلا جاو ,عضومناسإ وهسه نسوي

 اىإ ا ةةع اب و _

 ماون نود واعيجن د ع .1تاسشب ب لك نم تال د

 ع رمال رخ الاه مانا 1( 31 |
 5 3ك 3ع

 و 2 دومهدمع :وهامناف نيد .,وغللان مدرتغأم | مناير ا : وهن 6 اك نابصد ومنا

 هاش يربنيالاق ةغاهش[:نأةدبعوبأ ىحو و نيالا ثريا

 اصيجت ثييحت دا دازلا نمانطب *# هكذكمَنأ شل اماذا ىو

 2 5907 هم و وو
 لا كانط تولع لا عجوزا برو روما

 5 يوم5 هم ةعا بو

 باو نيل ,نطملاريغصتو ريشعلا قوفاملةريثك نوظنو ا
20 

 كلذو 5 ا ا طباضب ابا زكيرتألا

 أ هفد درى اهفحالسا !صس .ولكلذب ىممقصما و لاق عاهرات عاصي وو

 | نانالا نم نطَلا (نلب) ةسس رعب تسيلو ةيَدصَبلا وتلا يفي .رتوس صلال

 ظ
 ىف طمضاذك ىنددهلوق

 هكر تصبو سوماقلا
 قىذلا 5 دع ا

 ها 001 داصلا

 7و



 لاهو للا ضو وما خ برشا اريبكتاهييز ميلا 4 1(
 ىو -ه- ه مظو وخ رو

 ديزن ئدعلد شن أو" هلكت هفصن نم ة عطار شق زرالاةفضخوأ
 و » ب

 7-»س -ر ٠

 اهنيذرب اهعس هتوحح < ةيطا نسل

 اهنيطىرخ أن ان علف 37 تلي تراس ماذاف

ني انانّسْفلاغا ءبيذهتلا فو
هذان ةوسدأةنوبتشلب كي

 ١ ل - نواه 

 د ه 20

الز ربل سف فوك يأ زري باوصو لاف ىرخأ
 كردوجلاولاق ياخ ل :منعت زون 

 نيزربلا ىرهوملا ةسساللا ع نا رشلا بلس 0: ل زوبلا رضنلا اليل هير 1
31 > 

 لاقيءارفلاىابرلا قبيذهتا «(نكب) ةعلطلا رشق ن مذ هبرشم ىو "لدتا ارسكلاب

 واهلك لجو زعمتلا لا بيذسهتلا (نهربإ» ناك ريا قيالونكريدوسالااسكلا
 مدمع] نعل دموع

 ٍ 00 نا 5 ر

 تناامناهتقيقح نهرسال ىذ-|لاّق حاجْلا ريدسو م ماتا راسل
 5 ا -_ٍ 595
 8 010 , ةنخلماقأ لعنه دقو نهار ناهرلا عجب ون نعت نهر

 و 5 2

 ىهلبقو يطوق اىزاي سرنا جأ نم رثبالا اطل ة امن أى ًالملذلاو ةلا ناغربلا

 (نمحرب ]للملا و سفنلا نيب امةقالعل كل ةواهجا را رهسفت بطلا محاص نامي ةخت لليد
 6١- را و هسو

 د ئ نزلا (خن) مهنياعو مهملاعةينعملابنمهربلا بيدا ةنمسلا,لاعلا نمهر رعلا

 ظ اسيرقغصي ىدادالاداودوبأ لاق ميدقر رعش ىفءاجو ثدللا لمه دقو فوج هلوءامللر شصلا نم

 هيديسح اهتنايهقصو

 4 د يي - اي 9- ٍ

 راجت 2 ةفاجاملثم »7# ءاوعمَتم هوه فوملا فوجأ

 1 و همه وم ماه

 ارا هعناصل جو برع رعم 01 .رادبف عقتتسي احن نم ضو نبالادإ عقل نأ ربا رإصأ

 مه موسم <

 تدشنأو تواتلا لئمراصتا لمع وش تربل ىربنا ل هديوبتل فوم عساف اج

 د وعم رع

 | ١ 7 لاقن : قايبشلاورعوأ 3 اجانب ف اجام لثم ء داود

 لفقد

 سس ىلسو7 2و :

 نيحارسلاكىداعتاتكواوح * 2 طلت

 ه7 يسمو .- ه د -

 ميزالا راتبا تو 3 ايقنت راطد قدر رس لكن م

- 
 م ا سس ا و

 ا

 ١



 46 (نذرب) 2. نونلافرج « ءابلالصف
 0 اساساسسس سس سس سس

 نييرملا اره بذا عس شالا لميا ديز وبألافو: ىاشآلا لل ارناك7 لاقءددالا

 سيلا سما لاقت
 ه ”تهس ”سذوث

 با #* 0

 ينوب ل 0 ًنوقوتحاس فان 0 طس هتحابس فار 4

 نيالا راعت دقو اسنالا نممياصألاةرتقوطلاو عابسلا نمو هراهلك عابس نئارملاورمعلا

 سم مسو 7 موظف يذ ها

 ل 0 ١ 7 ذيب 0 ناسنالا عباصال
 مو

 ليضع هناا تيدحفو وقطر 0

 را ا 7-0 د هوي م

 مادا اهتوقواهتكوشد رياهلا شأن ونار ايري وهنا ىلاطل ١لاق امةربواتغري م لاقف

 ةموثوكا ىف مالك لاحاودال ةييتوكت نانو وقل لا نوكتن زوصةناسفاعّي نونلاو

 م 6 بضا نوكي دو ماجماو بار خا الئمربطلا بس نم لام نرعلاو اناشعلااوانادقلا لاق
5-29 

 ولا نب سب وبسدشنا ”هليمق نثري عوبريلاوراقلاو

 12 ىموهل) ب ىو ء

 بناقل كملي نمىضمأولدأ 0 00 1 3 ٠

 07 ا 8 ا

١ 

 ١ مع 7# و

 ٍبااقكا كيل نمىتم لولا ىلع# نارام لس رار

 بطا اولا ءامالا دالوأل ىنفلأ »* ًّ ءاسنروز الواو

 ل كلاب لسادناك هتجيوزدالمهما دنا لَمَجنوالاةباورلا فرو كاوا ظ
 هللا ىلص هنن الورد رطىداوءارلا نوك-سوءاملا حب نان ريرعثالا نبال ةياهلا قوتاوكقلا ىف

 9و« بو ومدة و معو
 ةيذربلاهن ريسوفو رغم هن هبادلان ودربلا دن 1( كلذرغهطض لق ولا رديىلا لي .وهيلع | (

 لاك لودر ئنالاو ظ
 - - ا

 لئاطريغةنودرب ىلعَتنأ او * لوح لسنا كب تاجا كس ار ظ

 و لتر ابزفا يعول نسل امل.نان منيذارتلاو نذاَرفصْممو |
 صبري م سم

 سدلادهول اق كاذوموسشمن ودبل نأ ب سحأ ودب ردا لاق 1 راند رر ,ونيذارعلا

 7 فل وامعأى أندم ذك راذكس نءانالفّكلاشلا جد ةزاانعوحو و جتا



 (نئري) 7 ١ ”نوتافرس « ءالالسف 14
 2م .َ- 2 ََ 0 42 ١-5 : 3 2 ١ أ همم

 | نديوتدبلات < نمهد,حرأةىرخالاةباورلا قءاجام هلد ديو ة لسا ندي لقسأ نمدي ريشا

 ل د 9و5 4 1 1 5 م 1

 مارضلا نيباىر الا كلرتعع * ةعركرانو ساعندباهلا

 ظ ًالئانأ لاقي 74 رنيم 0 رشلا نمتلك للا فلن هثبا لاق (دنإ)
 مومو 7

 ناكل (ندب) ةدهامشا لثمّل عملا هدب ري مسالة رم ندا 0 ود ََر

 أ بالكى نمل جرل_لعثد نأ حاحعلا

 نعنع سحاب رخو # جس ىرحو ىحاسل لوقأ

 و قرود «*ر رومأن م ٌلئاوتاميدَف و

 يداي غب قوفكجرسسو 0 رست الون 2

 ركن رفا نسب رنا 6 ا( ل تر قا رلا اذهىلا مسن ل )او

- 38 

 فولح ارابلاففراوها.غ ١لاق ىبافءلصأ ةفيت>وبأ لاق هير ياورد دون لرش

 رحارلا لوقو ةغلاموظعت

 5و 9و

 جلاب ,دللا نام عاملا * و وعىلاخ

 جصبصلابو ول ملي جربلار دك ةادغلابو

 تملا اممجةددشلاءالا نمل باف يصيصلاوفرلاوىشملاوو لو ا دارنف
 و ةو

+ > 

 ا 0

 زحارلال اه 7-20 ل لاق ةوالخلان رداع اريثك : يةيبعتب ةمرحأرقلا نم

 ١ 00 2 مم وعمأ»# 9+

  قارعلا لهأة#فاب فارملا ليقودكيدلا را ارسعالا نا 2 هرمشق ل يلق ناد دع را

 3 و 1 هو : هه 9 --

 نمّتناك انعروعءا همس قبعاو رمل رباع دفنا دم مابا ةكددلا
 - هم 2 7: 7 5<

 | لعل ارا نهرب ل شم نب ريد اولا 1 يرض ا يللا

 أ زو الولاة نونلا داب ب عطاق اذ هو راو بصتلا فنيربد و عفرلا ف ورعب مهل اوقكلزةعص

 وهلتقو دلل ا عام لابي نأ [ساعلا

 تلاخيراف أن اريلا ثدللا عباضالا عماهلاكب كلا يلا لسقو ناسنالاعييصالاكعبسلا



 ام  (ند) نعلاذ 1+ بلاس

 هنأ ءاوصواهمذدق ي ره را هّباهالاوع ةاوز راتبا وسعر ظ

 عك لاب عخادك ربا ذ 3 هاندروأ اهقن

 - .6 د و هاك 0

 ندب أرحب اه ىفتنحت نو رق ا# اهنا هتملحراد رلادوتق

 رك ذلا ةكمىلا ىدكت ؛ مهلا يضلكرقبلا لالا نمد وفارعالا نبا نعردانُن ودي 4

 بونجتاو اانا بتي د باد ىركوللا ءاوسلادىفىئالاو

 ” ع اك ” ووو م

 هأنتو_سا . أو مرو مدح وتد تاولاك دقاوناكن اوني عجبا ىفلاسقي الو نديوثدعجلاو

 اهم هندي تمعن وكنز اروح 'ةندي قاس دق مسهل وتىف رك ول لاه و كش نمىنابعللا ١
 م

 وو

 رسعو يسع لثمن ديلا كلذكو زانتك الاو نمسلانديلاو امسلة ندب تيمملاقي و اهتماضّقو

 اصلان بشل ظ

 الا تا ارداهيلع تيد 5 رافياوتدينماهن"اك 4

 نادر عفط سج تاندس نأ هنالبو لجل لضىنلا ثيدحفو راغباو مسن مكودو ا

 جاضألاو ىدهلا فز وج اممزت دلارمعبلااوةرقبلاو ةقانل ا ىلع عقن "اهلا ادب نيّتبأبهيلا أ
 ليزتتلافو ثدملا ةئَدْلا عجيواهنمسو اهمظعل هندي تمسةاشلا ىلع مفتالو هيأ تديلابو أ يمهمدمصص دس)

 سس دج نع

 ُنُدئامنالدندب تبعا اود وةنديحاحزلا لاك هقئارئاعشن موكلاهانلءبتدبلاو زيزعلا
 و ءوم

 اهحو هزه لب رلى أ ا اذانولوةبقار ءلالهأنا هلل .ق ىبعشلا ثيدحىفو نعست ىأ ْ
 نم و و ١ »ب ىنضصع#

 ىلا ىد ىلا اننى وذءقةررح ئاهلمسدقفتمَيتعأ مى أ هس دم كرب |
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 ّ ذهل همن كباس ردقن <٠ ناك قتلهم وزتا ذافةرورمضنعالا بك الف يلا عننا تن | ||

 و م ه !ه ىثث <<

 نَا ءدسسا نيمكلاريصق طةفد سلا ىلع نوكمأم ردقربصقممأالاع ردهبسندبلاو |
 كم لاف قات ةوقيلعت رسف هبو ةماععردلا ىهليقود لا رده غر طقلا# ردللا | مع دبسؤص 3

 رباك هذيلا لجوزعأا اذ قر اوك ضمن لفوشل عبلة

 شفخالال اك هيفحو رالد ا ولاقىرهوجلا ى درعدق هنأ شنيحا وني تسافمصردب اهني

 ةمطاف بطخاملههح .وهللا | ىلع دح فو ثادنأ ءاعجل اوى شن سدلف كَ ردي لاكن ملوقو | ظ

 اهنمدريصقلا ىهلبقودز 91 نم علان د هو نر لاق لد نعام قايلعدقاٌناوشو

 ثددح فو ءاَطملا تكد ريعردلا عسا وىأ ندا وءاد رويل ظ

 لقحيو ع رذلااهيشت ة ةريغصااةّسْلانْههَتَدبلا راعتما هبت نستلة علم

 ) ريسع ,سداس برعلاثاسل ؟5)



 :. (ند) ثونلاف رح « ءانلا لصق 145

 سرور 5, 739#و 257 همر

 اعاندباهوبنبامدعب ن نه - احدخارهج تب ”اقانامم تَرَ

 و ه8 -و «*67 ءءء ة3ةماه مم لم

 امنا » الآمسأو شلا ندب مضناو « ' لاف هنادي انادي وان دب وأن دين دس تن دب وتنديدقو

 هتاعب وعلا تعجن كنالاذه ىلءالان وكبالمصتشلاوهعنلا رهوجلا انهنّدملا نع
 - 72-5 سد5 1376-7

 روكشلا نادبمل اول ويهتم :دملان الا ةندابلا ىندابلاك ناس ١ ونددملاوض غلا ال

 لاف نعتلا عب مسا

 هلو  هنبسص 7 هم اه

 بوُصُامادتشاذاؤو 5 اوصخن اموقلا اذا نادنك فاو
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 - ©ه<

 الوعوك رلاب كور داسال لاق هنا و و تئغضو نس ألخ لا نديو

 | ةنب ىفبتاست 0 قوكرذت تعكر تيل اننا دولاب

 01 ةيوهامناى ءومآلا لاك 1001 راذكهٌتبدددق ف ا وكسر:

 ١ ه7 م 7و - وه

 | تمضخو تنمسىأ تندب 0 ىش وتنادبلا نم فضلا ودبس زنسأو تربك ىعي ديدشتلاب

 م اك

 طقرألا دمج. لاك نساذاان دل رلانديلاقبو
 1107 مادو وع «- هم« مو

 انيرقلا لهدم مهلاو 5 اندبتلاو بسلا تلح تنكو

 : ينالا بلاغ يعن ومو دعمت سركيس ا ل

 دعو داك

 كيان مضشلا ندابلاو كساَقعندا,ةلاه لأن باث يدح هتفصوءاسدقو

 ميرال وثبت اثيدحلاهنمو قلنا لدّتعموهف اصعب اضعأض عبس ىذلاوهو

 مضاد وهمس جب ماا ران رم اناا تحتال
 نسسلاٌنديكاونانبملا مهو ناضل ماؤتإدام وندايلج ُّ كايف بمضلاب ن نيكو

 ةاسعاو ىرهوذا لاق 11و بالا ادت ديوةأرملا تتديديزولأ
 © 3 دس

 رفعي ني دوسالا لاقريبكن سمن ديل بدو نيدو اضي أن دا

 بألا ندا اكباممأ 21 بي ياعم

 2 نر يو يو سول جر

 م 2 2

 ٠

 ةبلكوالعوفصيلاك نمملا لعولا ندا
2 2 3 

 باقل ند كاواَهمصَو د 9 درو

 باحالاوٌحُر١ لاو سأرلو #4 باول ماع لعل ىَدس

 د ردي اذه ىداطصال اوي لوعب :ولا ع نمنسل ندب وهتمعبل مج باقملاو ةباكمسسا باتعلا

 لعجاو



 14 (ند) نونلا فرس « فلالا لصف

 مولوف ىفىبحنلا نعل توبا نقرب لا ةنط تان لقف نان نه لوقت تناك اه دنع
 وما نتا 2 وة | ًارملا تيمءاهب و وهب داانةفو رعم' فمن انأةنحمتنب

 دوو / 5<

 لاك َك 1 زو دوك ١ وة فنحن أن عنينأ ألخ ما ةنمح وشنو

 م

 2و موس ىو هور هم
 ةيرقلهنوصلاونسطنلا م ءافعنوُح ونوح ل حرو 5 نوصل ماك لا ىذكتلْمرنم ََه
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 رفعي نيدوسالل ىربنبادشنأ نطل (ةعساولا

 سو م او- 4 مةيع 6 «ثعو ب 5<

 اه زج ابطووةنوحبءانسح !«٠ ةزوتكم لحرس نالذح

 لاقي راضبأ وصلا ىهولاملاهشكتلا فلم ىلا ةئارُلةهظعلاوبفابلاورعوأ
 نيقفانملا اطلت ماع نتقابل موا اذاثيدلاىفو ءانصلا ةمظعلا دل

 8 2 51 5 ودود

 ةنوح لجو هملادخألا ينك ملظع فوتبول دورانلان ميرا لا ةناضلا مطرقلا ةمأخخلا طقل
 ى رضا

 ىردأ الذ لاق ديزدنباءاكرسقلانيضوتلاوميسنعلاوللا لنك ةيظع

 هديسنالاق ل وطنك لحر «(نخ) نام و ونوعو هنقدقحام

 .٠ مدت فيصلار ان نم نخابف * رعاشلالاف لاطن خاب وهف نك ىرب نا الديءارأو -و)

 حاَرلا لاف ناعااضي آتممال لا تن اطابق نالعلا تَددماَذا ةقانلللاةيوبيذبتلا

 ةرمهلا كرتفأ
 ساعُلاو َردلا نانخمالو * ساسنالاو لانة :

 سنا ع

 وك يعاب ه*#”.م ا

 1 ةعانةسخر ن دكت أ لعا (ددع) زومهمرسغوز ومهم تناكاو تناحادقلاة |

 8 7-0 ندّصل ارادوءارقءرادا 3 لاق 07 مسافرين وو
 سم ع

 وسد[

 عارك نع :وضعلاوهل قو ىوّشلاو سأ ًارلاى وسامدسملا نمُندبلاوءَدجناسنالاُنب ٠

 نسحلاو لاك نابل لا بنااعلا كوُادبأ باو روز اضعأ صو

 ىلالهل روث ن يدعم لاق اذه ىلع دوعج اند اهتمءوب لك ادار هج#
 "لل

 يلا تنم هنا دال اةممل 5 معا ماس نأ

 دا ووو

 نلعثدشنأ د ب وتد عما وافدا وتدامت الا ومب سح نيم نداي لحجر وأ
١ 

 و ثر)رور ىسربو "< «ءوم إ 0

١ 
١ 

| 

 بو رش نهندبوابالو 5 انني ىأتلا عطقي تأ ىهرالف

 د

 هدسئ ةاورنالدحهلوق

 دعم مها نار



 نحيل : ثونلا فرخ 5 ءايلال صف 5

 : 55 س 7” 8 5 و و .٠ و نو همس ا# ع

 جتفلاو ل رلال قو ةتمالا "هل مسلا ضرالا هنثملاوةنثملا ( ىرغصا !نسعن تاس همفو
 5 - 2 8 2 * ٠>

 ليج ىرينيادشنأو . ىنعأ
 و ر) قدمو سس #ت جم ضن ى>

 . لاو عباخاو فرك نية 3-0 اهلوج تل قنسا ال ةودبت د

 9س 2 اواو كعب 5 و2 روس. يم -2

 ةيفئملاو ةطااطل نمبرضةذبلاوةديزلا ةيابلاوةنيثب تيعماهريغصتبو ةنثأرملا تيعماهبو

1 0-5 9 

 ئلمعتْس رنا لاقف سانلا بطن نيحماشلا نعرم زالوا لوقو مالا

 قم دس

 هيف ىريغلمع:ساو ىنازعالس وهي راموس اوال قلل فمه ماوهو مالا ىلع

 دى ه اس دس

 | ىهو ريثالا نبا لاك قشمد ضرأن مماشلابةفو لت «وسامةطنحةينّدبلا لبق نالوق
 مه ١

 : لاقي ةنبللا ”هلمرلا نم ةمعانلا ةينئيلادار هن أرح الاول اهلل. يق شم قير نم ةدحان

 . هنبق : رمال انيلراصومتكوشتمهذو نكسمأشلا نأ دار من اهريغسصتو ةنثباهل

 نيةرصالعوتعانةلبٌرراصاملىأةعانلاةديزلاةبلا ولا قلز ءلاسعلاو ةطنملاك اب اح

7 
 ةدئزلا عا هريغصتةأرملا مس اذنك نكي ان ىض لا بت نماهلاومأ يق راسا

 ب رق نمةنلي تنسانتأو د ىهدجلابح تنكس اكبحأ ل. جلاقف

 لاك ةضبلا "امثل اةارملاٌةتبلاوةنسللا ا اوما معتاد

 ضرالا ىغلاقيو نب اهعجيو ةنبللا ضرالا«املارسكإ :ةّثبلا هديبقتورعتط خت أرق ىرهزالا

 تيمكلالوق 0 أ او ضان رلانيملا لةوةمسطلا

 لصْؤملاَحوراذاانصَت 5 ياا
 و٠ ةو«و- "17

 ل ملام 1 ءابلاوال أ همت حارا رام 00 راقى سانا يع أ و ”كضابر لوب
١ 
١ 

 نءالاق و اهتم تف أ ةحادح ُ مل ةح 0 وأ ًاةطنحماشلا هت ىئ رذغلالاق

 ىنةئلادشب 11

 0 ا انرطارحوبلا قوالب يقيس من
 : تينت ةطحلك ثوغلا ونألاقو تاعرذأ ووسشمد نب ماشا: رقىلا هم ةيوسنمتسلب لاك

 ظ تائبوتقورعم لدن (( نحب: لوالانميل فنا ف الخ تنك هف ءلمسلا ضرالا
 وصنموبأ لاقت كلذبا دست طوسلا ةندكنباو ةنمحا ىهساس ب ولاوط لذفلا نمي رضَتنحت
 9 اللهيب ها مساَنْيو نيجارعلا سولف نم ىوسمنال آنا طوسلا لبق
 لا



 |1014 (نب) ثونلافرح « ءابلاوفلالال دف

  00ب ١

 بدغتي .ل صخلا قاهق وك لاو اهله ءاشامتإنأ اه

 نولعدالىأن وع انآ نو نعيشداموإ نيزعلا لب زنتلا ىفو ةزمهلا رسكيت ابإه بف حاجا حو

 دووم س س 26

 ضعبلةغل ىهوفلالا سكي نوثع_نابا ىلسلا نجرلاد_بعونأ أرق ءارغلا لاق ثفنلا

 تاعفنان لوقت أزوجالوروص مو: لاف ناومالكلاو كلذْناوا ىمنواوقي برسغلا

 32ه سادي ساس 42 ل 6

 ءاسئللا تلاه اهتدحاو احرص
 201ج" هذ ه4 9 ىي سس هور و مو ل 7ءاك

 عشت نيالا نم نصغ ىلع فوه « ةماج تاغت نااركك ترك ذت

 ىلذهلا دلاخ نيك لام لاق دلبنياوآلاو

 يول 2 مهرايد نان ن مسن َتاهيه
 اواونوكي نر وجدقولاف

 تدع هنعهللاىضررع ثيدح ف سذهتلا © ب( ةدسوملاابلا لسفر

 تعي ىده مننا كاع ديبعو أ لاق اهنا اناو وكن ىد مهلوأب سانلارخآ .[نمخال ليال

 ثيدلا اذهىفالااهعمسألوَةِس رعةملكلا سسحأال ولامع راىذا!كلذولاكادحاوأمش

 ةملكلا لمت لو لاف ةرك ذدلاىف”ىلءوبأ ذه ىلع صن د فولت ن العقال لاعْفوهنآب كريب الاف

 ا ثيدح ف ةياسهنلا بدي لصف ىرهوماهرك ذو داو عضوم نما مالواهنيعواهماف نأ ىلع
 ادحاو أش موك رتأىئاهنمسكالا هب رق ىلع تقفاما داو انيس نار خ1 رت ناالولاضي رع

 ئنروغي نيلسملا نمدعب# عب نموتفنعلارضص نم مق نيغاغلا ىلعةوتفملادالبلا مسقاذا هلال

 7 ريضلا دمعسو:أ لاق وأسس نر عمت الو دصو لات مهعمج مسبن»» نوكتلاهكر تكل ذلف اهنم

 اولا فرعبال مترك ٌداَذاَن درعلاو لاف !دحا دان ل ولاكن اس برعلا مالك ىفسل

 دحاللْمَقالادحا واشاو وكي ئءاطعلا يف مهني نب وسال ثيدحلا ىنعمو ناس نبناسهاذه

 لهأهاورر وهشمثب دحادهولاق نطاك حالا س دلىرهزال لاق ريثالا نبا لاق هريغ ىلع

 مثسهلاوبأ لاك .دنسح وحجر ادوهو عمم الك شفتو ةنامة فلات اكوداقنالا

 ْ ةسيماشىهو رصلاو ربلا فان ىدتهيامئارقالو سعئا هب لزب ال ىلا ىهتايئاناسبلا بك اوكلاأ[|
 اذك بطقلاندوغو هلوق ره 3 و خذ 500

 ١ ها سال دعم نادقرفلاوىد!اولوزيال بكوكوهو بطتةلااهلوأ اهنملامشلا بهمو



 ةنكمالا نمتق :ونيالا هلوق

 هأ هرظناو لصالاءاذك

 :(نبا] - ٠ نونلا فرح « فلالالصف 18

 أ ترث ذتئثناوة يؤ ىهقاسللالاق نب نب أن ملوقتك نال ساوهواهلاك نك مالا ذزع
 ظ ارتاح يك ذاتلاو قرع أمسشدا اتلاتافصلاو تاودآلا نما بالا لامك كلذكو

 1 ْ ىلالقهلارون بد. لوقامأف
 هدم مع <

 انغيأونيأب كامصأو" قل تلد ايل امس امامسأو

 ظ | كك ثيناتلاون :. رتل قرضلا اههتق ماهفتسالا نعم: نما درحجةعشرلا لعن أل هج هنا

 ١ أ ةدئازاذه عام نوكتودجلاب تررمفا هلم ارعا .؟ را ةةفاذه ىلع نبأ ”ارتآقةحنلانوكتن

 ١ فوالا عقتلذل هقانفام عمنا تك ردوكم نآزوك ولاه جوا ذهفرسالا ماهذنونأو

 ْ 0 ,للثداحاذه لعنونلا ىفدصتفلا 0 احر ةاادعلا أهنم

 7 | دكوتلا هتف تناك اذاواهتعّت دان واهتفلحٍب نك رتلاةكرح الما هفتسا يهوي , | تناكى لا
 أ 2 0 مم م 9 د.

 0 0 1١
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| 

4 
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 العوم ره

 وا كمن الا سابقا ير زاومبا

 لاقو لوألا لدا ماهك تالا قامت نمنوكيف تالقي لوقتةنكمألا نم

 1 عاجل ندوومانو كي نأ أ شدوا ميمي رح ف يكو نبأ حاجزا
 لاقو | تعز جم و لال هنتوا نع الا

بلا لعنالنبأ أند يي زعلا
 درس 

000 3 

 و ه7 هد

 ْ لال ةدض شي دقوا عيمنتسا ديا

 ! قو ةبطلال بقتال صل /ادنألا لاه. بحذتْنىقالصلا,/دنألا نبأ تاقوديعسوأ

 : ني ذانعمتابأو ىوق أ لوالاولاك ةالصلا اذالا نكذب أىاةالصلا,ءادسالان يأت اهناور

 قش مى عمنا هديسنا اغاس ره نانأ زيزعلال زغتلا قو ملثم امْرَنعلاو ٌوسوشو
 - عودوا هذ

 نيحوىأونب اوىمو اهب طورشملا فورظناىاناصصأ اهركذ يلو لاك اط مرشد وكت نأ

 اعواد اح اطرشن كيو ردا يورد ايفر 001



 لافماللا مدل لم نبل ليو تاما ع 9 "ذلاالاو نيالا تيكشسلا نتا |[

ٍ 
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 ظ
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 11 (نيأ) 2 .نونلافزح « فاالالسف

 مص أندغإ نمير ٌرادلا مدقو اربيل ن المامجن اك

 بصش نإ الا الا تح ام أننا وأالا ب دحام و ممتن ناوأ اذه ل_مثنءالاقو

 ردبنعباعودجأ |مول د رفدنأ لعت لها لد ألاهتامعن ءرع الح .رلأسو امهيفّنالا

 مهنع هللا معدل اولوقي ل-حو زعهللا ناقد أ مولوزا رفامأر عنب الاف ن نا وضرلا ةعبس .نميو

 5 ذو هبْضن ليه تناك نت 0 وو رت هدسنع تناك هنأف فرد. نع هيمو
 ه5

 ن الادب ناز "الت هلوقى ومالا لاق داسسعولا ؟لاه .كعنن الت »هذ هبي هذا لاو كلذيف ,ردع

 نيكون ١ الة لاقن : لوالاةزه-هلان وفدحي و نبح فود الا ىفءاتلا نودي زب ةفو رعمةسغل ىهو

 ةرحو وبألاق

 ملم نمامامد ومعملاو + فطاعن مامي نوفطاعلا
 ىلا نويهذيامهريغ 1 رجالاو قابسكلاناكو لاق * (ديتعراك انشَصو « رح لاو

 لعالادب_-وب دل سلا ذسهو مالكلا طسووهو ل _د'اسهلا لعج لوقف َةنوفطاعلا ةياو رلا نأ
6» 7 

 3 0 مو دال 0 تكسلا

 لاق ادهن نس ااا نسر رمرعر لا

 تراصفةالوى هاا ماغلصالا ى نحنا ىلاعت هلوقىءاتلا نأ لعن وبول اور وصنمولأ

 ديزونأ لاق ةيافكلا هسفامالة جرت راق ةرؤك ذه مهلب واف أو ةئيؤملاتآانتلاك اهيلعرور ملكان

 قدلوقو_ ماللافَّنيونتلا مٌعدأولادلارسك ومالا لنادي تررص لوقت رعلا تم

 لئموهواّش .أنيثنتأ هنهلوقت برقو ناجم اى أهرام فر رعي ن الح را اامأرذ ىأث يدح

 لدفن قيال زواق للا ءايعالانبالادي زواجي تاو هنمبولقمالأ أي
 2 5 مصرس ةس دو

 نما انش تاع ارسعالا نبا ءابعالاوهىذلا يال لفالةدببعوبألاقو هسيفتلوخدستو

 لعفهنم قس شبالو ثيل انسعأىأنإ 5 اولا نابت #* ذقنأو ءابعالا

 بعتلا زءامعالا نيالا «ليغست ولاقرا نيالا ىلعاهف 0 ذاب بعكد ديضق ورع الا

 لاوس َنيأو لجلاو لحج رلااشي مسا ونيالاو كالا لاق ةعاجن مونالاو وألا ةراخونأ

 كلذ 01:2 كش نبأ تافاذا كب ؟كلذو لدوطتلاو ريثكلا مالكلا نعةسنعم ىهو ناكمنع



 (نبا) رئة تونلا فرس الكرت 10

 7 برت سعشلات داك تحكي ان . لبق مالا ومويلا تح ىلاو

 1 هلوقدإثموعالألا هج ىعاضوةتخاكر 2 سم ىلءماللا وقلالاّلَحدَأف

 مالو تالا يعّلخْنأيقتيوصنمتن اهنأبتالالثغ انودحتيزايزاملا نحو *

 ظ ا قااهراو ترو الا اهتمتقذمق ناوأنكاغان الال صو لاك اانا

 ا متلو ابدا حان ٌرلاح ارا اولاهاك فتالا

 َ ”لفلقلاعا رلاباوقاستىواشت * قيد ”ءاوذبا اكن ام ناك

 اناوازلا امر نسراولاماع لاحقة هج ىلعةرصول تت ةهج ىلع: يمناوالاوحا لال نعش
 نعابتك زتغ ماللاوققلالا هيلع تلح دأل فت نأ كلّنآ هلوقنماهاصأن الا َتلعحتدُد

 عدا لصق لوس رى ماولاف6 هدو ودول هبت مب صنلا هان ذلك بهذم

 ضايج ىلع امهتشةتواوناَس وس او شمإلا تناكفلاقو لبق نعسو

 نمو بلا بْن نوفوقب نعل تعمد ءرهزالا لاك اا وديا ارتي

 ١ 5 رقت فلا 2 2 , الا للك لاق 3 ربك ب هنأ لا يغصناك دم فانعمو بدلا بش

 ليفشمتإت > الاو دهملنالّحديامنا ماللاوَالانال َن «الا عتق كملارم ريصأت الا نم نرخ ن

 5 2 تقولا اذه نم نك ىنعملا اوتقولاىلاةراشالل ماللا وفتلالا تل دنت ةولاازه

 لاق نونلاو فلالاامهو نيزك ل ءاقنلال تضف ذوقوم نوكأ بجبواذه نعم

 ىلعاتلخدمالل اوفتلالا نو نآلصالا فناكامناَن الا نأ ءارغلا لاقام حاج لاركفأو روصنمولأ

 متفْلا ىلعا.نبم تل عفا يشن تس -اذا ماك كلوق وك هياكملا ةهح ىلء ناك املاقو ةءاكللا ةه>

 لاكو هيودسلوقو» وهبلا هو تفل لعيب الدلتا لوقرك دوماللاو االول دن

 ولاهو ةنك اسماللاوزمولابت الا اولاف تاغ الث هبف قمل تحت ١ الا لجو زعهلوقفحاجزلا

 ةوستنت الاولاع قلتي نالاولاتةئلاثةغاو تان نما ولاق لط) ورم هريغت ماللا ةكرصم نآلأ

 تالا ا 1 9 نحلل وَعك فان اهلنا ناوتالاحلا عجب فنونلا

 دعب ىلا فلالات طقس[ ةناوالاءاصأو نونلا مفديق بصنلا ةمالعورمتملان الا باصتت اولا ةذ

 ا لعفلاّتقولا ىمسف لعفت نأ كلت اءإص أل قولا اهلبقامحاتمنالاءاأو اولا تلمح و واولا

 ءواذ هان الا نمد الان 5 باوحلااذ_هىعلاقب ولاك فلا ىلعءرخآك رو ىذا
 1 رخدنادشنأو نآلانملوالا اوما

09 1 

 1 رتل



 ابا

 45 .. (نبأل نونلا رح هب فلالال ضف

 اذك كن ر الاولاك وكن .وييسلاب َُنأ اوصل اوهومندحأ هع لعأ أىأراذ_هو حنا لاق

 هان رق ازدكه نارا" الا اذكو كيك أ عسفرو 9 7 الا ضت هناومسس أكف هانأزسق

 نمل_ضق أ لجرلا كلوق قاسلزنعنيئامزلا دس الا مهلوقىماللا قبب الاقو تست اراَشبأ ا ام لازم هع ضي 00 هادم
 مه .

 ا رو 0 ا أر
0 > 

 يععةشت دع :؟يئاورعولاغو كرف وهنا متو الا جو ديدات
 ا

 5 مأر ىف 0 02
 لخدت و قوم دقو نكشمرإ اف رظوعؤ نفت أىذلا تقولا سان الا ىرهو دنا ةنوآ

 نيئزمهلاوفد خو ماللا اوما رو كرامه نك هنآ ضارعتل لانو لالا سلا

 سلا

 ماللا ىلع اهتك رسل قالا ديلا قياما وعب يرمون هلوق ىرب نبأ لاق

 ر , حلاو وماللا بع" .لخادلا لوازم مالا تك رخال واهنذحو
 مه3 هو

 اناذعمهاترصّنوحاذسهذ ريغىلا تعرتدقوتآلأ

 ََس الاول تيب لمعلا
 5-5 8 ودم مع هد ةهن9) ياش 55

 ديدح أ كصوت ثرأ #3 رع ده دا ارامل |

 ى

 . .ر سمس هور ه مدور وم ء» صرع

 ناد نبةرازف ىحب 00 7-3 نال مك تم ىديدب ىديدبح

 هه 2-2 وه هو مثع ىو |

 ٠
 ١

 نس رار تاس اله ناسنابممقان تق ةرطدق
 نالؤض ىبسح ىلع سل * تانحالا 0 لا 2 ٠ ل سس 5

 انس 0 طل قلل 9 7 موهنماعاك) و ماللا ولالا ىلع بق 8-1 الاقل بي

 ريغامهلماللا وقال ١ ودادالا بهدم ىلعام» دوكرتق نمذلا وتلا هي راك علف ظ

 رعاشلا لوقةتنوققرافم
 ارعشأت مدام لونظمل عك ه« مهئمكنولعتءالاالا تاق 1 ا

 ايا نال هب لمنلا عضوم وشوق ع هلأ لع ماللاو فال لت *
 هلؤق هوبالاوقالا

 1 عل سس سس

 ( ريششعسداس برعلاناسل -؟8 ) >8

 ىناذكهملاءال“الا ناف هلوق

 يعمم نأ هر رحولصالا



 (نيأ) .. نونلافرح + َفلالال صف 144

 هيقمزلاوفاالازاذك راذكس لمفأت الاانأ واقفا اوفو * لاججلانام 9

 هلا ذه فةردسقمكوت رخ مال ةفرعموهاسغاو اهديفيشاب بم مسالا نال : ةدئاَز

 ةدئازت «الا فماللا نأ ىلءلديىذلا قماعّستجن : الااولا# لجو زعةلوق جنا لاق ءدمسنبا

 ل يشاخف زعتر دن ازيوكن وان لاحم نط كفي رعتلا وكت ن أن مواذتالابأ

 | هيفزت اج همال ًطاقسا اذا ف رعدلل همالام عسا نزيتعا ان فيرعتلا ارمسغلا أ ىلع لديىذلاف

 ظ | تألم اذهلدف ن آلا لعفااولاهاكتاءاعفا اولوقي لو مالغلاو مالغولجرلاو لجروحت كلذو
 أ دقفةدازا همت يئاذاخلاك قورملا نماهريغداراك ةدئاز ىيه لب في رعتللت سل همف اللا
 يللا نممتالاما سهلا را ةوج ود لك نا هيرب فرت ب م

65-2 

| 

 1 : ةقرعملا اعمال نموأ ةفاضملاءامعالا نمو أ ةمملا"اعمألا نموأٍمالعألاءامسالان وأعمل

 نالاو كانك الا تسيل وٌةدودحةورعمابنال ةرمضملا ا عمالا نمتوكت نألاقماللا

 صال رمضاح تقو لك ىلع عقتت , الا اوهنمعند> اولا سصخشكاتنال مالغآلا اعمالا ن ا

 تركت ناس لاو مالسعالاءامسالا نمت الا ناد ألقي إو ضعبد ود كلذ ضعد

 هذهوادذه 0 :رعتلامالاهتمدا اوقد_ئالةراشالاءاهسأو عيجنالا ةراشالاامسأ

 أ اا هتاودراسالاب هلقرتاكاد : آلان أىلاىصساونأ ب هذو كلذهم_ثأام .وءالوهو كلت اتوكلذو

 + هعمكلمد_ة0نملادكو اذك ن :الاٌلوقتاغا مدقتمدوءريغلهيقماللا اولالا تناك انف

 امعاهنأع نمه.لّتعاامامأ ا ذمدق:دقف# ةرامشالا ام أ نمهن :وكداسفامأف رضاخلات قولا 55 8

 نضربتك يالا الا دقال اضيأ دافعت دهرا نال

 ظ 1 يو راسو وذ ركهماعالا كنود 0 ةريغىلعءامتألا

 أ اضيألاحمو ابر راشملا مسالا ن ءنالانوكمنأ ان ذاع لطبدقفلاكمالغلااذهيىلا ترو

 أ تَكباذاف هللا ٌفاضموهابمسا هد. هيد هاشنالاتالةذاضالاتفر رو داداجمالا نن نوكأ

 | دقو مالغااول-رل اوه ماللاافرعم وكيت ألا 57 1 ذمدقلا عب رالاهحوالا تلامس و

 أ هتماهط وقرا ابا مناك ولعنال هي ىتلا ةرهاطلا ماللانافرعمسدلت الا نأ ىلع هلالدلا تاذ

 نألاعتساولاشالم الافرع ناك اذاو فيرعتللتسلاجلا ىلعليلدت ال مالا هذهمو زاف

 || ةيذتاةرابتلو نقار را مالب رست كيسأ نجردتوعولا ىهديفمالاَ وكت
 رواد رج ىغمام نهض نب كلذاو يبا وامهفلوقلاوداسع مالب فرعت هنأ نأ

 لاك 7



 4 (نبا) نول نفرح « فاالالضف

 نيونتلا قتال ذا ذدوكسك ةنك اسريدقتلا ف تناكهدنعنوتلاو أن. نفل فاس!
 م -

 نا وآلا عن ونينك [بلاءاقتلالْذا نملاذلات م اك نينك اسلا*اتلالْن وتلا ترسسك اك اس
 هو 6 2 1 3 -

 ةروش ىلع اذ_هربسكي م نيحهاتلاموعج.تاناوأوناوأ ا قفهي وبيسامأوةنمْأ دنامز لثمن

 ناد ةلاقي ناوالانوالاو او“ ال ىلع هك في لسهةوه د وسسلاف نيثبتاذقوكوآ

 وس م مدس هو

 معديوارا سه هعزسيناك اذا ةنوك حالا كلذ عنصي الف لاقي بوقعي لاق كناوأ ى أكبر |

 دبس زول لاق اراه
 وس سوس وص )و

 عسأام داب ى مز هيلا م دوش 1 3 دولا له ألاف ,لاسحس

 عرقا - -

 هنأ عد نللا ىاذع:لاقننوآ ةانباتص لح نرلسوهيلعمقا لصىنلامكيدلاقو
 1-5 و 20

 ميلة ليلو عرشلا نما ياموه بدلا ادور دعمكم

 انزل .

 أو" اذنه لذا هنمو نامزلاونب- ل اوهوناوأ عج ةنوكنا لقد هيلا عرضلا قالا د

 »هم

 رولا 10 رنعمحاللاَنا والاوى ةر م [بعطق ظ

ٍ 

ْ 

 مكحنافو ةيظعل قص ناونالاو ثاوالاوٌلزاَنملا تالا ٠ تايطلا فتاوّآلااوُيو 5
52-5 2 

 7 سماوي ا ا

 ءانب 5200 ملدا“ داتا يواودوناودل كمان و اوياوأ فاول :

 ةدسم أ نماوالاوتاناوا ايلا نام عاحبو #3 داوم * ذشنأو

 اشي كارلا سيدشنأو 4ناواوهنأيشمَتْدتش : نق احلا |

 ةيكرتناؤالاوا> لعد ةهئاهتسالنا دساه الجر ىأ * امسالنانااوا اهالئيروتتمت 35
 هل ادم <

 رنا لولو كرإلاو نصبوا فعلا ىهلاق ىربسملا نعةفوزعم |

 ةاقع ا

 8 مم

 نيم4نيدسلاانلك ىذ 5 لمة نمةن والا ىلعناف

 لاف راسا ردو سن رلب 3 لون قاما حان ام“ كان ) نبأ (
 2-# سل هلة ٠ يي كد

 امل قأدقيل ىلا نعرضقاو #2 ينباع لعن أكساس

 اذك لع: نأ كانو تفلح ناو 1ك [نأو ل اون أنآ اولاقو تك

 اهساووإ_هذنالا ولام« تحوأ قم وهولاق كلن نان ادزاوأ نضل نيتك
 حبب يييب حبيبي جيببسبببب سب« ١ ل بسسس ل دسملل

 ةيف

 ا



 (ندا) .ء نونلافرج « فاالا لصف 1

 وو 5-5 ه7 2 <53 7و نه 21 56

 مدمنين أت اذ بح نطن أك * اهصق سدت ءامردلا لبق 2

 ظ ا اليس همر هس دلو َت ترطمذةتاينا ناولأ ةئلتتعاضر ميما

 م رش ا سقس 50000 ردلاو هيا الامرص ”رضمنأك

 ظ نانا لد اولاو جاجا ذا ةد يلي ريشا اذوب ؟ناع 7

 ىغا رابع نيالا نالذعلا

 اهذونت لع دنا سا اهاسع ه اهتسالناناوأ اهالُجروْتَِ

 ىمصالا لاق تلاد ثنو ىارلا لاق ءامحلاةدغأن مدون اوآلا ليقدقوىربْنء الاق
 سس # صو <

 لا وبعل الرش ىسهف اسعاوعم زلات ل

 ل رلا ىلعن ولمن ا !لبقوناماجللا نان | والا ليقواتسااهراج اتش ىأ امسااهاصع

 نوح برش ىارعالا نب نيو انرصانتراص يبس أَنواَبولجرلاَن وأو

 ءانرصاختدتماو نظن التجاوب رسولا ًااذارانملان وأو فا ار طهلاك حو ندع ىتحو

 ب هو رلاكتي رق أنام التو أون والا لثمراصف

 قع: اني وأتت ود قوارس * قالا براصلخو عدي سوسو

 اذان اراسف هيا را رّشفاملا تدرون صوٍبيذلا

 | ولم لماجلا ىو قوققعلا عسل روني" ةباذلا لعالدع

 أ ناوآلا وامن مالوقاهنأ 2 ديني او فقال فلسا كولو
 ءاج لوقت نامزلاو نينحلاناوآلا ثمللا رد دعس هنال نا والا لسغيلو نيسكلا ناوالاو

 عساج وبأ لاق لاف قاسكلا رعد جذادملاناوأ اذه « حالالاك .دولاناوأ

 ظ ةنوآ معة اديشن 1 و ريغ لا و 5 وأ عفلا مالكلا و كلذتاوإ اذه اذكهتب “ىو” [هوق

 : زى أ لوقامأو ىو ”لمكتلا قزم هل

 2 قب نحسن نبجأت 5 ناوأ َتالوانلصاوملط ش 0 نار

 ظ رفاهدعيعتلانب وننلانأالو ل ك1 الوبارعا تن ناوأت 7-6 ناىلا بهذ سايعلا انآ نا

 ا كلوقوحن + ىلا فاشن ادهكحنأ أىذا ةلزنجناوأ رأت أهريدةناق اوبارعألا تاك رس عئاتلا

 ء ةعاجا ع 2 ذي 6 * هوو سلا هم. 2-5307 2 - <“ ع

ف دحالف كيلذك لادداىأريمأ حاجا ناوأو ديز ماك ناوأ تح
 ص وعنا و !ه-ءلا فايخملا 

 يبس مج
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 هيو ننسص سس يافع

 اا  (نوا) نونلا فرح « فلالا لصف

 ٠ و وع

 50 ةنهآعجلاوت ريا ,_هناهالا (نمأ ) قباحض وردت لقي

 ىرهزالال اق مقا الث دعلاو انهأ عم رعب نابنمثلا قزتفام مون وعح غلا وهثللا

 فارع دشنأو |
ِ 

 كا

 ثادسعلا م اج #2 0 0 ىلتسهم ا

 وع -

 5 ناحالا هن باس 5
 + 1 2 هان

 ءانيد نيةريغمال ىربنبادشنأو |

 ببسعلا ىلا ناهالانيبأك « الا نمالاو ىدرلا يبا ظ ظ

 انما كشط هله راو 'رتلاخل قفرلاو ةنكشلاو 2 . نوأ 0 ظ

 نيب وى و 07 0 اول تعدو يسلاتنأو تفر
 مم

 اذا ابوأ تون نأ ىتار_ءالانبا .نونلالبق ءايلاثاعدا 8 لاب 0 كم

 هس و5 ىق ْ

 نو قالتشاو ىلا ع 7 فلوس للا تاي ظ
ْ 
 #*ئ نوآلا ليات 7 #* ش ْ

 ا
 ىلع 58 1 لاش و فا ةارداوىأز عافت اوه وٌةعدلاو ةسيهاف ا ىثوأن و 1 وأ

 نوألاقي . ملا ىأنا_ةنع ناش ذاتي اةنوشنو عا و ملا اهب قشناكأ كفن ظ ْ

 نا نووهلا ن دلة ورا ىذحلا نوالاوا . وأتت و أدقو لو لعد شتا ىأ كرد كل ع
 5 8 ءسو

 عيرلاقيو تدصقا ىأتنوأدقووفرا اوهو وألا نماودصتقا ىأ ريس ق اواو ت كسلا

 ا

 علا
 ظ 28

 لما نوآلاو بالاك بلا بعالاكوالاوب الا وانو صاح تنوي / نا م

 #1 ا ولذا ىلا الاف و 0 رثنا|ناج وني نالذملا وأن ردات | | :

 دشنأو ازا هيقرعجل | |
.- 

 ده 3 وس ةسعء هدمهو ه2

 0 ىتقأالو 5 قدونالنمدو رحت أ الو

 م ه5 مه

 ننوأ ود : حبلا ذهو جرت اجد أثوالائردورلا انهةسعدلاو قفرلا هنأب بلع هرم

 ىاعملا تا .نموقوتةمراو ذلاتوعربتبالاق نشل امهو |

 هل تاور راس 35 هتاناهخنيلااهنيلم ١
4 _ 



 (نتئا) 1: ثونلافرح:ماةفالالسصت 0 الويرب

 سو ع تنل

 د ىشانمماو هدو ماك لاو هو يكممداوهفاأمهاوقامأو عرتوملا لا ختنتلا قفا ةيتثنأل

 ةكردلاناسل ىهاناةريسخالا ف لالا و لع فلل تصانَف ور نه ىلا ت أند و 6-3 !ىلع

 ْش لاقاك ةئيدرة غل الا تطقَستطسوناف فقولا ىف
 5 و ةاة-<

 اماشملاهتعأ 060 5 ىوفرعافتري تعلأ ف سانأ

 لوق اوقتهلاةفاضمنوكتنأ ارععن م دحاولا ءىشلاك تاريضرف تاطيلخا* ابل صوبدق هنأ معاو

 ْ تنك انوا": لوقت هيدشنلا فاك هيلع خدند قوتنا ئأو تول 10

 قد لوقتالودب زك تنل وقترهطلا,لصتنا ناو رمضملاءلصالهيدشتلا فاكو برعلا نعلذ

 ' «ديعتبا لاف دل افرح فره ةج ناك مهدنع لست رشا :أالا ىكتنأ

 نأ تاغل سمن نأ ىلاهةنأب رطق نعوم نوك لاغلب ت اقوا ذاف ماك 3 ساو

 ١ 15 فعض هسيفولاق ىجنباه سنع لذ كح لصف ناو تلعذت ىسلعمتا ا ايل

 ظ ءاهلاوفلالابان ًاوهامنالاعتسالا ارثك أنالان]ىقفلالا نمألد يهنأ [قءاهلاز روع ىج نا لاق ىَر

 نوكتالو فاالا تقيل ةكر رشا نابل تقلا "الاد وكف نأزوجيو ف لالا نمل دبى هقول

 ا ممن حسا أر وهنسا 1000 مس اك فتلك اهبقشة اكلت اهتمالدب

 ءاتلاوت أمس الا بطاخاريسمضتنأو د ايتكناو فنمجتدقوتوك للا !قىط ىلا

 ناكولذاَتنأةدئتب ب سدلو هديتنا لاف 5 اهسسنملا قلو يوم أ وتناىالاويطاخناةمالع

 ناناهو اع كدب قعد وسماها !قلوقت نأ بح ولست 2

 هم ه

 0 ل رراطب ونادنز ودب زد- ىلع ىدمريغوظو ةيتزتلا ل نامبهواكش 0

 ظ يمك ظوةحلارثالا نبا لاك م« بانا هايبر ا!ثيدحلاىف (نحنا) غيط ىأ

 ءايلاةر رخو ف شاة دملا جزميلاب دوسفم اص :اءاك ل اق» ءاهحفن ىوربو ءانلا

 هيأ أوه ولاه ناين اهمسا عضوممىلا هد 0 .زبجراكاعأو بسلا تحف

 ٌْ ةظيلغلا باينلا نو نودأ نم ىش وهلال 3 جس زول نيماسكو» هر تسع ةهمفلوالان ال

 - 17 يس 9

 :: سنع عر

 الفم العأت اذ سبج مو هيلع قص ينل ىده ًاناكهالووجأ !ىل ةسضهللا ثغبانع و
 ١ ينم هو 1-3

 ظ يلق ةيدهلادررتويالئلمنما لطامغناومتنت انينابفوت رونو ةيلغاهودرلاكةالصلا ىلع

 ين لوقي سخي عب تعمم ىرسصزاا 2 نتما ( لوقف ةدئازاتبفزمهلاو

 سل طش تت ككدئد#كدللاا



 |,« (نئا) نوثلافرح « .فلالا ل ضف

 ةسمهو 9و وتو د 500

 حاز ران نم تونا ةقق كسيولاب ميس ءزىلا

 ومع

 حالساتلا نمتوعترب م * وقدالبنيطيتنأ

 .ةةسسملا| ,اوالفام_متعل طيف ادا اوىذانملا اهب ا: رثادلانأهذ_هءا رقلا لات يلعت لاق | ظ

 ىأىنععنوكنو نيح ينعم ىتااانلعمتدئازنوكن وما روساملا نع تابت ا ظ

 امبواهب ريعبل أن زو والممضعي لاف | وسان أرهنمأ الملا نلَطْناو هلوقوث أ ظ

 بصق اهلبقأم ه رسيلاعدعبامتجلا ةحاحلاديدح مالكلاف لبق نال عفلا مم ماعم
 «ندص )

 بلعت ىو لعفت ماقالت 10 ارداهاعفوقولاعنشسا كلذ

 ثدد> قو قع :اقءاعاذاو انعم شين الا هطْنالو ءانا ذاهطعئالىأءانينأالاهطعأاشبأ | ا

 هيد ناك ناوى ذاكر لاقخلو لا بل عرركمنبامنالاقا كا هلاقئذهلا وكم

 هيلع تضم اذاو اًمعْنَز وبات اتلقاملع ٌتفقواذ اكن ًااهدوح ؟5ٌتاغلاَ :افبرعلبذ ذنهتا | |
 مدع <

 ريغاسه-الا ف هلثم كح اسئشو لكسولاق نونلا لرش تلعفن ءنز زو كلذ تاعنتأتلق |

 قالا ٌتثي كلذ تعفن لود: نمبرعلان مو اهلمقام مانا كح ونملئمةنكفملا |
2 1 

 فاالاد ةةعاضق وكل تاقنأل وهدف "هلق ى مو نوثلا نكسننم مم نوم الو لصولاف ْ

 ىدعلاق هدلِقَن ”1ىلوالا
 0 م مه ع م هع م 9مم 5: دوم

 ضصأ كاوحانرشىرأى م 7 ةعوذاىرعشتلا ْ

 اال نيفيا
 ىوفرء اننا لعل * ىناغيّنلناعلا دعا 9.7

 م اولاشف تنوتك لق ناذ عيايرتشنا لو لصد رنات و
 ووس و6

 نريد نيالا انهونيفتم امو اويل ١ لجل أوان راك هانا ظ

 0 :|لصالا ناكو اناني قرامأو كلدلف ندري < ادت لات نر

 قعملاهب . الا محسص ارأوأنإ لجو زغدلوقوانإلقواهادسحا تفذ- 7 ظ

 ىناءاشعم لاناو فالوقت فلالاو نونلا ىلعانادل اوقىف مسالا لعك ءانطسن مكتاوأاتلا

 لاقرب |
 ةمضو 2112 همم دوي مدن 7 مو -

 راق. تاقحا وةربتلدخ « مدعي تطجامستقا انا



 (نبا] اخ .+. انوتلا فرح ٠ فالالسف 4+

 | ىتتجناو كن [ اننا | كلوقك لوتالا غوقو ولمن ىاثلاع و : ءازللا فرح وهف
 اي 0 رغفالانو رفاكل انا ىلاعت هلوقك ىننلا فام ىععن اوكنو 90 [
 َ يلا ٌبْْعإلالافامدبك أتلل

 - هع

 ش اراكوةرقهنمرلل أ 15 ازاهااكلمانر ًارناام

 || نادتاو لونا وحقن نوكمتادقو لاك ك ذا انفن تسيلو هين ازانهاىئربنب الا
 لاحت وسم! نأمسبنم ."الملا ٌيلطناو ىلاعت هل ا نزور ولات تقف 5
 نأمهلاموىلاعت هلوقك ة ٌةدئازنوكتدقوريشلاءاجْنأ الف ىلاعت هلوقك ام امل لس نوكتدقنأو
 ه3

 دقواملا لص نوكتاهنا ىرهوملالوقىربناا لاك اميل مودي رمت مهلا

 با الا ةدئاز تناكولوةدئازلا يهدلصلا نالرركم مالك نهلاه ةدئارتوكَم

 ةةدد_كلا نمت ع نوك قودي زوي :.ناام كلوقك ام عمدت ازوكتتدقولاق

4 
 2 َء

 ٍ قانا هلع نس ةنلك نا ىلاعتدل اوةكديدشتل انمفذحا ماض هوعاه ريخقماللا لشديتأ نم

 6 رف تاخدانه مالا ىرب نيالا . ىنللام ىنعع تلا نا,سدتلي ال3 اوخالديزناو
 0 :وهل نعمالاه ريش ىفماللا 550 رخال و مياة كيال مناة باعالا و

١ 

 نُع نبا ىحو ديزل مانا كلوت عاغلا عادي زلت رضناو فى 00

 مى و ةفانلا عمدت دارن 1 ون قادت اتوب يلعن تعفن حلو ق ”امط نأ ب ررطق

 | لاس الا تصتنأو هطعتالف ءاشاذا ءانعم انا هطعنالو ءاشاذاىأءاشنا طع بلع

 دلو وج ه 52

 0ظ6-001166 3 يهمنا متقملالطنم تنأهمأمسمأوقو 7 , ودسلاف 0ك ملامةعراشملا

 | لعسفلابا هد ماَسوعنوكتا اوفمجع نأ ةيهارك تذ زاودكوتللام هوانا تمص

 : رغاشلا لوقامأفءانلان 25 ىناَملاوةقدانلا اَضوغفاالا واهلا تناك |

 هم ”وو قدس .» ية“

 : وهوا #3 ذا
 دعم

 0 روك دم ىو مب ةنعنع د ذهو 0 2 أ ؟ذاتكن أ لأت لدار ةناف
 ١ يق اهلوقى اداعمناك ىذلا ب رصنلا ىحدتاك ةءاكملادارأ ارآن وكم تأز رود رادو و

 مد . #ةو- «هر

 هلوقو هن اتناك ام التقيل اان !ىاالتقالتةلوقتتناكىأ

 د +



 يي مم ِحِسِِِِِِسيبييهههتيهيبيييبيبيهبه-ا-مامااابم

 اا (ننأ) ٠ .نونلافرح .» فلالأ لصف

 ب تى جم نع

 هو بجاولا ىلعذا عضو «ىفاهلعجا هتف نمو اذاضوملا ولع ايتن اويصسإانا

 ىنثاوبسن نمواذا خشوم قاهلعج اهضف>ن مىنالا مست تبحر نا هسنمؤم أم | اوىلاعت ٍهلوق

 برعلا سابعا اونألاو ودق نعم فن لاقى ذل تعف:نارآ ذؤىلاعتهلوقىف ١ ىلارعالان با ذا

 و-< وةصمد

 اولا فمهتلأ فاطم واوا مهمعمم فا - كلا لاو لاك ديز اق يدينا ْنالوقت

 يهزم 1 را ارعراع امدرثلو زود ٌْ

-- 1 

 سببا ا ًاهللاك نافها لة نيط ريش ادق 0 اما |
 لاك را رجئاذاٌقلاطتنأ لامن اف هلل مقرمككن أن هديالرمسلا نال لا ءل*مهذهلاقف |

 لجرلا لان !هنعانل تيا وف فا ثلا لاقو ىرهزالا لا رجا قلطت يمص رشاذه |

 لوقوهولاقاهتوعوأ ”وعاهةاطبال هنأ 0 نأ دولا تاهتأمال

 قالطلا ايفهنكت دمت كف قلاطتاند ذأ ألام م هول قس لاذا لاق وأو نيمذ و

 ريهزلا ةرئازاما مب لصويو ىنثلا فام جنا ءدرس با لاق نت
 9ءدووسوس 5" هسا زو تاه م ه سا##» 82

 رشم مالا نا حالا حلات »# مه« مهلداكب ؛ناام

 4 ءوبيسم دش ب ررقلا لدي طولعملا ل اوقكذ 1 راق مدعيا دازدقوك ربل

 ديلا راش نسلا ىلع 1 هيأ رن امري ىلا ح رو

 لاةيفانلاا جانا شلة يرد صمانههأم تناك نا وام ىلع تاَنداسنأ» كيم

 كلا رتالأ ىنلا اهانعم ىلا اماهنتاك امن ىلا ردصملا مريس امن ل نذل هيو نادك 4

 م4 وو ؛ى.س لاق امينا ةاملا كنز ل ى رمال ا 3 مالا امهادسا بدل

 اهو امنومزأبفامارث ؟نولوغب اونك ذاىر اذهو اًضوءاما هوما اذكوا ذكعْفا
 نوكيوذاسوهااو ذآ أشم س ناك نا ولعت. ناكنا ىفماللاو ناعف *ال فتانوتلا نمل

 نالاق دبل ١ وعباس ال ةالامار غلا عد ثيدحىفو ٌتاعف تاع ناو ظيرشلا

 ا 00 هومر غ فت ءاج دقو اريك ت تا راحل درك هدهنرمالا

 مازولا 586 ةلاماالب ,رءلاتاامأدقو اهلزكمال اظذالا ردنا زاب وربملا فثونل اشتاق

 ةروسكملا ٌناامأو زق زغير راين ابقي

 ( رشعسداس ب لآن اسسأ ىلا ال



 ٍ مهقيالف ارقيأنالفنا هلوق

 الا !لوقتف

 ظ لصالاىف اذكك مهغيال

 دوي 1 هسيطيسللا

 (نناز نونا رح + فلالاللهو 7/١

 ا ذاورش شن لاةربنالقا نادال لزتك سو ةفطارقلاوركإأ معن

 ظ نش طن اطخلاقو ىزب لاق نونمؤيالت اج اذا اهلعلّةةارس 000 ردأمو
526 

 ديرداوهلاقيو رذعل

 ها ررحونتماكلاىفال 27 - 00 8- مو
 هدوونعد

 ١ اداخنال. و أن يرتامىرأ « ىالال“ ارهتاأماداوج ىزأ

 فز سفأبشنر ء.تىنهندحو دقو لاق عمصل اوهولاق م ةالسب زوي ًءدشنأ ىره وجلال امو

 | دير نس ىدعلاقو

 دقلا يضر اموملا فةعاسملا * ىدنمن أ كيردراملداعأ
 3 - 3- و 0 - 3 -

 ربرح تدب ىورب و ىدنم لعل ىأ

 مايا أوأ تاصر لاق »* الا نوجا علا لح

 هل 3

 لمان رد وك ريلعل 00 هناكسمل وقىدع فت ؟قّتَر ذامّةخ ىلعكلذب ولاق

 يتلطنمكنعْتلع اوةتفانءحوتغم نأ ةزمه نم لد وهديسن|لافو اميرقن نوكنةعاسلا

 اها اناولُعف وانو ”دامسجتانلَّسَدةراصنالاَّناهتالوسر انو رحاهملال ات ثيدحلاىفهلوقو

 ْ ناهس وريجللا ع عوطةمءاجاذكهريثالا نبا لاق كلذناف لاك 0 مهلك ذنوفرعتلاتف

 مافامينناكمل ةمعتهملاتل ا را نمرخ الا هشي دح هنم وهل كتان مهعينسي كفرا
 سرير م م 64 -

 ظ هقادبعن ا هبدفصومالك قامسىف رعناللاق هنآ تد دخل اهنمو كلذ نافانحمات ادع

 اهانعمتلك أو جيصقلامسهمالكوةغيلبلامهتاراصت خان اأو فوات هقادبعُدا

 | لافهن ري ز أن عيدبزلانبان 5 ءىو رىرذتملانافةغيشللا ناامأو بيذهتلا َناوفع

 ظ ماهم ئد 59م م وس ةءععو

 | هتوملبقدينيمويلالا باكا ل اهل نمناوهاوقب رد 0 0 اا

 نان ,عولاف نلعافأك امك ؟نيلعافإك نادل مهاب ددمال هزممو ناكتلال اء همام هاندَغم

 موقلا نمل ثوغ نمد عل الوعلان بردعو ناكنا ىلا وقبر حضومد

 220 سس قمع و ه9 وعد ©2غ

 | اورد هاا هلوق برضذا ىعجنا*ىبتو كتوزفنسوأ اوداكن أو كنونسغلاوداكناودلثمو
 ظ نا لوس رلاوةقنالا هودرفىلاعةهلوق كلذكو نيس منك ذا ىنعملا نينم 0 انمي

 ظ اب !عضوم ف نوكيتدقن ناين جالا شدوا منكدا ذا ءانعممقانن 2 و 1ك

 ابل كماوخاوك هاب اودضنأل لبو زعلوقكل ذنماذا عضومنوكتافالا ضف ناو



 او نأ ' 2 نويلافرح « فلالالصف

 نعل قاهلعت لحد علا أف لتل رعلا قبدَقف هد ازربغ تناك اذا راهتاكم نعت أو وتمدصقت

وك نأىدنءابلعزب مالا ىوقأف هدم نتا لاه زدورجن ضو أب يورجم
 كلوقىفنأن 

 كلذ سلف لعفب ةسقاعتم تلت الا ناك ىف فاكلا نا تاق ناو فاكلانةرورخم ديك "ك

 عمىشو لعفب ةقلعتم تسيل لاك نبأ لامن وذ فاح نأ ىرتلأ اهنرايا ندا

 ووجوب

 لما اوعلا دعنا موضع اهدسعتتز زل مون ةراجاه ا نهاضدأ كادتدك 5 2 وةراج كلذ |

 تنوعا 3 كن [ىهلن و اطمن أ ٠ نظأو عاف نأ أن متع مهاوقكلذو اهريغوةراملا |

 الماعاهليقنال تاق كن”اك ىفاضب أت دفء ذك ءام» ا لادا يرو

 و هموعقم 1!

 ىذ ؟- م ىو و 3 نكي كاعذ داب ١ ا

 هلوقو ماللا#فرحلادك مناف |

 عادش مقتل 35 انسقئلاالدع ردْناك 1 ظ

 ىنعم نماهقا-1ناَك فكاذْزاَخ راب نوقع لامر لاف رانا تام يشنا يملأ ظ

 عن 2-2

 0 اهدعبام عقر ر همن ف دكتدقوهييشنلا |
 ةهء5و -

 اح العنالنأومالسلا مها معو امم[ ىلعنار نأ 1 70 1

 يو
- 5740-1 

 ا أ ”هقثلا نونلادارأ لاف نآر اردن عفر مكاعتدقا بجرعات نجت |

 لاح لك ىلع اذهو لة رو رمش ضوعالب عسل ”هل#قثل انمّغفلاْنأ وأو ىلع وأ لاك

 نسنلسا نيدجت ىلعتأر ةولاك نو.فوكلا هبكت رام ل مسأوهف ةعْبصلا ضعب هسق ناك ناو

 ناب . ةادغملا نهذم اذه راهتلصيف اهم راع اا نآرشت تأ أرب فنيديزيدحأ نع 1

 وك لانقتسالاوأ وأ يدم هاا ادن .؟ولاح تلص واذا عسقت الن ن كلذ ردسي انج ولإل
 ل
 كلم اذا أمو مايقلاع وهو موق 0 - لؤقنالو موقت نأ و ماك ىرس

 ن.سسح هيلع ًاىذلاك مافى ن نايم 52 :امكلوقو ادب آ لالا ىهناردصم تاكو ل عفلاب
 ١ ءءء 8 8

 نرعلا نمو ائبحاض عقومامهتمةدحاو لك ع وقوو ىرخالابامسهنم ةدسحاو عج

 3 / 0 5 6-2 ا 1 دع 3
 لعله عنوكت دق ةحوتةملانأ ةهريسع لج رمز دركير هنا صل ا 5

 امو ىلا عت لوقو هيلعو نا« ىأايوسانل ىرتسشتكنأ قولا تنادي رس

 ىبراقلا لاق مهلاردع كلذ ناكل بنءةج ا واذانوزم زيالت علب ابن كر

 صج از يأ ل

 وه نكسر ناكل هلو
 لق نيس لصالاىف اذكه

 ها ةياورلاررحو فاكلا
 ه«ووصد



 نأ ش ل *« فلالا ل ضف ع

 َ ها م م نال 22ه صم

 7 مدل - داكن

 يكل نكلو ل اكو لاك - ا مل_ءأهنلاو ًاماك لاقفامن ”اكديز لاق

 ْ املا أ ىتلانونلا اوفذخ- فيعضتلا نولمثتسيدق م 001 راش ولج قلاممتسسا ربك هال
 مد م مع

 : لا نبراس ىلع تزل و نوماانمةسرقء اللا نال ىو ىلعأ كلذكو

 1 الأ نوكتدقنأومادعانعةفئوروك ذدملل مكتبا وبال رتل كاملا

 - م

 أ َناقكماقديرأعملاو موغتنأ ادير لوقت هيصة ردم ينهمقلمقتسملا عقلا عم

 | تداولت ةلمهتالاهسأالا عق ودق ةرد هد ىععم _عمتنأك ضام لعق ىلع ون 47

 ا | ناؤتتب لوقت لهعئالف ةضلا: متو روكا دقنأو قظمقذأ| كمابق م | ا ىعملا وو

 59 فيهن

 || لمعتالت هلوقىربنبالاق اهومر وأ ةثما مكقنأ او اودونوززعلال» 1 ١قو جراغدا

 انا ةنبامكلتءر ردة بلف ا 0 ىو ريد تلا ىفامأو طظفالا فدي رب

2 | 

 1[ ْ | ىلعدوكيدأالا نأ جرام فرعا لوبوقمي اك يق اعسلا نأ ن1 دابة لرعبس
 ا

 أ | دانا ىكحو اًمكءامسلا فن أدجواموامكءامسلا فن أت دئاملاق هناك لعفلام 2

 «امسلاق نأام د :الاولاك و 0 3 ذومقلاقود هريس لوةناكم“ا رحنأام و 0

 ِْ أ دقورات . ةرطقتار لا ىفنأي انى ةرطق تارغلا فن أامو ص هرعام ى ءطساعسلا فاسو هوم

2 

 3 تر يدنا ىلع ةرسفاماوّنأك امىاسللا لاق ءاعب ءاهسلا قت املي عت الو تصر

 'فاكلال لوخدهجواملا ةفلئاسلاسنا جنبا لاق فاكلا اهيلعتلخد نأ | وجاب م هيد

 | |! رخاطتما ور ردع انلوقلصأنأ ترتب ناموس انهه

 1 || ورعك اع ايا كان اكف ف وذهب قلعتم يهو حبر ضهينشنانهفاكلاقورمبك

 |[ | اقوندتو للا انو نم فاكل ولاا“ "لحما او دمع هملعىذلا هبشنلاب ماقغالااوذارأ
 1 منو

 | 8 | واهل ن منا لعاهداخدأ الف هيبشتلابمّتيانع طارخال اهل وأىلا
 سس

 || || اممتطتوتل راني نك ىذلا بشت عم قول علوا راه

 1 | نوكت لطب ت دقات" الا قاكلارأال ان اديك لوقكلذوةمدسقتمى هو اهف

 لعسفلا ئعمف بالو لعبة -ةلعم
سعب قلعتتن أنكم ىذأاع جوملا تقرافامتال

 . و فود 

 ْ 0 تناك اهلا زف فوذالا ناد ةفلعتممبف تا اكىذلاعضوملان ءتلاّزو لا لوألا تمدقتو

0 
 "تملا ناو هدو ومعي ثلا قسم. نال ازانهت سلو لامفالا ىناععقلعتا !نم اهل خو



 ظظ*ش*أ 1 1ر١١

 ا (ننأ) نونلاف زج. ٠ فاالالَضف

 و رسم نس م هموم ' ه9

 ظ قيصر كانوا لوعتف ترك اهوا اكمال عب دادي عيدا نوم |
 رعاشلالافاهيماكنةءيرعلا لكسب وبيسلاف

 5 1 لق رز نموا * ىجلاناقىلعت ربانسانالأ

 اهلصأن وب روينا لاتفيا ايضد ,ألدبلا ىلع ئانوكّذها و ونهى ارعالان ب بأ

 هلوّقك ها تل ىزواهدعب رك زيا ٌتايئاامناى عم و لمعلا نما تعبسام |

 يلم وه نموأ انأالا موباسحأ نع ايام عملا ىلموأانأممياسحأن ءمذابيامناو .

 7 اود لاه ِكلذإو اها ره لدسالو ءا_وسالا ا ديك انلاقّتكنأو |

 زب يعم ةءارقامأفةحوشفملا عمماللا ل_تدنالو ملاك نأ ولاكن ناك نأ أ سيو | ظ

 هلوقىفاهتداب زك ةدْ انما نا عاام نول كابن | ظ

 رامخالاناعفرب و ءامسالا نامصم ناف رنأو نإ كرد دولا رملاةمقابلائدلا فكه *

 اتفق اذاغناةفدق ور دصملا لب وأتى اهدعبام ود اورشتااييدكا قيامهمةرو كملاث |

 ففذ دقو 5 ”كل 0 دقو لست تلشداو تل أ تا 60( ناذ |

 رخالاقو ه هيدي يرون "اكىوربو * بخ اثرمادير م لاك [ثرمةدلفاشيأ
0 8 

 ناقح ادت ناك * رضا قمم حَو

 ةفرطلاك تعف رت نا اوتدصت تيس 2 «ناذا منشان كلذ ولعالم ذتكودو 1

 ىدلختتا أله اَدللاَدمثأ اثأو ولا شفع ؟ىرجازلااذبيأالأ

 نولهاا ميا ىف اا ريغف ألق ىلاعت هللا لاق دوحأ مفرلاولاعالا ىلع بسنت« وري

 هبابصتلا ب ررغلاو هسدشاف رح ىش وهييشتلا فاك اهياعل خد ؟نءاهلصأ أن اكن ود وعلا لاق

 انيمأتف انعم أكن“ 0 للا نع“ اك توكتدققاسكلالاقو هني عفرومسألا ا

 8و وم

 هانعمهدسحأف رعشلاتلقدتى كل ”ك كلوقك ىف فلا نعم ىرخأن كو لاف نوم تشل ءانعُم ٠ْ

 ناك كل فكنا و م ىنهق ناك قت لاق ردديجأ بث كاذوهتيجأت ردشلا كقدقتل |

 تربلااذهدشت ”لرهلاا تما لو اناغ وا راشد اكرءاشياخلعقيلا ظ
 وو وه :

 "للا ريضان اوم هيسظ ناك منعم وبانبفاو موو هر اوكلاولا|
 باه و تدعو دح 2 ع مم .ه-

 عفر نمو سفك داو[ ضفخس نم ولعأ اوففةقتةدط ناكدازأب ضنن ةةسظداك وةساظ تاكو |

 دشنأهنا ىنارعالان بأ نعزارتلا ةيدارامنا عمرنا, تلغي امانا |

 5 هه: بو



 (ننأ) ' .٠ "«نونلا فرج« فلالالصف 1
 د هسا سس

 ا 17 00 0و
 ْ توفوكلاو نوسدملا ارقلاق همالك تدكش نوولاهلفلافام 12 !ىوحلا

 ظ للفنان ءىوروذا فرق ناذهذا أ ارقمنأمداعنعىورو نا رحا آن اذن ااممداعالا
 انين | ] ىلا ل تل

 ْ لإ لاه يدع نود ادباشتبتا راسل يد- هنا ورعونأ ا ارقو لاق نارحاسل ناذهنا

 هتأاباطللا نأ عىو ر ةدسعانأنأ عف ةرااودبد شتلات رفق ذوو

 ]|| ناديزلا تبر نول اوقيدحاو ظفاىلعضلناو بصنلاو عف راق ننالا أ نولعج ناك

 ا نول وكلا لاكولاك 3 نبثرخلا ى_لةغلاهنًاءارفلاو ٌىانكلاوةفوكلاٌٍلهأىورو

 ظ ظ مدت" م.ىعم فنا مههضعبلاك ولاف نا رحاس 1ناذههناى عملا ةرهذم اهانه امدسُقلا
 م

 تامقرلا سقنيالاودشنأو

 ه 8579 5 و مد

 هفهمولاو قنيمط * . ىلذاوعىلع تركب
 هم 757 هش هم 2 : ا يما و

 هنا تاةفتربك دقو ل العدق سة نلق.و

 لد هالريشلابنم قي نرعلا مالك, نمراصيتخا اذهود سعوألاق د :6ناكدقمْناىأ

 يملا رلايفاهلا ىلعاه وكر بوةسنمملا قنونل ا اهفاودا زمنا اذهىءارغلا لاه و هأدعم

 د !!وطيضلا لاما منسازيخلاب راو ب صنلاو عقرلا ف ىذلااواقف يذلا النا رخلاو
2000 

 ظ | مثوحللا او اهعقومتعقوماللا نأو منعق 1ث نا بما ورح او زصمماوأ لاف

 ظ 8 .ارقامأنبعكن بث رطو ةناثك ب ب هذمتدولا فاذه لطىذلا ولاكن رحاسامهلناذه

 أ نا رحاسآن اهنا ليلخناو :مصاعةارق ن يبصتسا راق فمما يئالخا الار الفورع نأ

 ٠ لوقتام ىلع لاو كلذكل هنادارملاوُدإ ىلعمدعنام ارضتخ مالكا قلق رعلاهريغلاقو ||

 واب دلل ابدل ريانا ملوععملا شسفخالالوقامأولاك
0 ْ 

 9 د ا ب

 اهقخ ب قتدق ىقان نا لا فري 8 , قل ةنأكي اضل جادللاو توكَم لا تاخدأ
 هو : 9ع

 المصمك تت 7غ ةلاَضلاقف نيد د موب اه اودل ا هعقرأ لاف لحاف
 ل مى -

0 

 ظ ثيدجىفو اهكار عنى ارو هيب التفائل انا نسوا

 ظ اهلاورعن : ىععنا ل .ةولو تام ىلع هناوأ كذك هناو ئه الدي وزع لوب ورم اعنب طبقا

 | اتاودصان كل ذوخو تفر نحل او ردا مل انالحو رعد وقامأف ف قوال

 8 ير اجلا هبت ممةقاثلا نوكتن بف و ايفا نمت وذا ىدخا توذُح نك و

 فعضا

 خس جا يضر ِر

 ةيلسللا ضسلقمب 1



 04 (نئا) : ١ .نونلافزح هه تفلالا لصف

 امها دا ةذدبتملاّْن اف ناتغا بر علاو لاك: اههاسشأو كب ناو اهيفشاو كلن ةدّدشم ظ
 نودي زابجلا ل هأن م اسان الا امي ةريهل بشي ماما فيغضتلا ىرشالاو لمقثتلا |

 ءا انفلاهتنأو اومصنواوفغخ ممءفوملامل الك تاوئرقو" ا دأ

 قيدصت أو لأ ككارف 3 39 00-520 ظ

 , رخآالال وقلادشنأو |
 5و وهات م

 الايس معانا نونو مرملاو فضلا ملعدقت

 الثلاثوكن لامعا 1 ال يعدد را

 دع ق اقلب اكل قاونلتخا نينا ا ول وزع هلوقف اكل لاق هسع وبألاف |

 عقب ]بدق اكفنا نما اهلك 1 رقم : اىتامالا ناكل اترك, |

 0 عر لطم ىهفالا نأ ليقاك ناقد رس مالا تافمال لب قشسا مالا ُبوصمدئاق هنلع | |

 نولك ايكماالانيلس .رملا نم كايقامل سر اول وزع هلوقكا ابغي امدلا بال ظ

 مالنا ةتاوشل وقك| نيل ناؤح تناك اذا كاذكومالاهلبقتنسنتلا وسكت: هذهفأ ماعظلا

 نو ركب :وكلاولاك ب ررعلا نمهتمعماذككلاف غال هقاو بصل ىهفماللا تاتا ذاق ظ

 هن وشرعت ةرضرلا له ىرذنملاهنعئىؤ راف ىودتلا تلاطو أ لاقو مديت

 ١ ودنشن أو ةامعت ودديدشلا نأ ف اتق رعلا وو 7 هوو
 * #©و هم ورع #5 هم

 ناقه دثتاك ٠ ردلا قرش وو 1/1 ١

ْ 

| 
 ا

ْ ٠ 

 هنالكملا مالا علمت 0 رع | مهستلءارسفلا لاغلاق فق نع دارأ

 ّئ َناوفتخنمانأ ١ اوراس كك اوالف ةر_هاطلا فامأف ب بارعأ هب نينا
 هصومثم و و -

 رضا تعقرولو لاق اك ةوسل اولا هن هن اكمهنيف ويلبالك دا م-هيفوبلال
 ريخ نا رمال انهن أل ور ءالوقو- دك انيق سنا هامل نأ“ اقلب زئالوقتكلذ ظ

 اللا تو ءادسالاع ورم ناد هو مكىعمانهنانأىلا هسقنهذ :قدصس نأ نأ عونأ | ظ

 قدما ىلأ نعوخو نارحاسامهناذع منة ريدقت نو ةزورضرع تغىلع للخاد نا رحاسكف
 انينقف كادوا ف لعوب نيدقوءدبسمنبالاق ملعأهللاو ةسيفىد:ءوذلا وق اذلهواضت

 قدما انأتأقنا حاسه زعمت لوقو ببلاش نع
5 

1 



 | تازأواويوصنم مالكلا ومالكلا .,.فاهنالنأ تقفل دقاعللأ قي د رمش ؟ انآ أ:

 ْ ثدسعااذااهددكتاذكو وردك نأ لب كلذ كويل انيك وأن اك هنأ عانوا اع |

 (ننأ) نوغلا قرح. »ع فالالا ل ضو [3/

 ش | لمت وموياس أنت يلا نالومسو طلغوهن نسل فرامل تنبأ نب

 ظ | عش نأ هم ةنلمو كلذ ل مفي نأ ةنشسوع ىنايمللا نأمةج رى كا ذرب سف ق أسوة يلصأت تس

 ظ : دشنأو تكاد

 ظ ركل ش جرم بجاحلا ىفارتو 5 0 انا

 ظ + جوال لاعفلان مَدْلم

 ] اةالقاابن تقاعئافورحر نالت ىف اا ن ْنَم اقزام ىئايعللا دنعنئمْناكَف

 أ هيمان ياملانأو نكوَئارورأ رقادقو ةرهظلاو ةردالا نسخ اكد مهلوقاهنمتزمولا

 " معو ءوري لكلا نا ككولا ديدن اكس وأو همم والا مالكذد

 ٍْإ | نوكنتو فال ودنمنوكتس)“ ”رلدقثلا نا ثدللا هنعىورافق لدلك ا لاق قص ن أنآ
7 

 هتسلعدق#ءيثاهلبق نادت تناك اذاولاق ءامسالاَب ضْنَتىتلاَى 5و تلال زوج

 ه3 #_ءهعر

 أ كلالات 2و اهتلعد سماع وشمال اهدعبت ءاج جو : طم و لقم الكدعته مت اةيقتكنطا وا

 لوقلا نمافرصتامول اوقلادت ثءاجاذاٌن اق« اردغلال اكو هالو دة واف |

 اتصلو عالار فت تنك ناوةرود كم ىبهفهنمفرضتامو ل وقل يلع ل ةباكح تناكو

 ظ | هتك ف انئتسا نحمل كلذكواعبجهقزعلانا مهل وقلي ردكالو لجو رعهللالوقلثم كل دو

 | دعياهنالا ترك عرضي ىسع جيلا تفانا لوقو كلذكواعنجبهققزعلا نادمت لاف

 | | فقالا تف كال اودبعأ ندب ترم مالا مها تلقا عت ةوقامأ ولاق ةءاكملا ىلعلوقلا

 ظ ملكك تاقدقمالكلا لنمو ٌبصناهتضومو بيف ذولا يلع عقودا موا رن رمسف ءاهنال
 ' كب

 ني يوم و هوس

 | نساهعفاريلوقلا ناك اذاةجوتفم لوقلا د عينا نوكمتدقولاك هيرنسك اهيلعلوقلاريركت ميدي

 يا .وزلاذ_مكلوق لوقتام نورا نانلا نأ وبلاد دبع لو قلوقتنأاكاذ

 | [|ف ةراوأ لعق ىلءتمقواذاو ةد3 ثم ىهفتافطلاوءاسعسالا ىلعْناتعقواذاث يللا لاقو

 اهنالداك لجأ نما اذكو اذكي «ناك دقن أى غاب لوفتاهذة فن مما أ ةفصقنكقيال |

 ٍديزناك< اغا .كلوة تح لليوم عدت تلعن نما نسال ل

١ 
 ا

1 
 ب

20 

 ظ | ةاخ يفتن تذدشل_بربرهنا تلقثدنءا اذاف فهن ل برن اكاؤق كلة نمو |
 1 م اع



 14 (نئأ) 2 تنونلافرح « فئالا لسن

 ةزمهلا عمن دونلا قيةزمهلا تنك_ساذا هناف ىلاثلا هالاىفامأف اهنبللا ىلع اوعمتجاةريخالا |

 كلذك دنا سها اوك :رقةأرملاو ر ور رقال> .رلا لاقت اك ىئاأ ًارملللانقءوللوالا ةزمهلا تيهذو |

 ةاشال و قا هلامىاتت الو ةناح هلام واما رةنانمالو نات اهذشنالب رسعلا باص: ضعيفو |

 هناداموا وص تنال من نيت موقلا ت نو بعتلا نمت ملا همالاو ةقانلا هاما ل بقو |

 ةيؤرلوقدشنأو ةفشحو ا ءاكد | ظ

 ا 3 امو بذل ظ

 وهل -.قو راقنلاونيلرلارجأ ىمدلا قو ةئنهك ٌقوطةلدا 5 را ر رتاط الا | ظ

 يسم كنعان ف رش وضودوسا هنأالا ماجلا لثموه لقول | ظ

 ثالث اذهىلعف" فمن وكي نأروك دقو وأ عبجلا ونانثالا كلذكر كلذ ن مة قلل نو
 دنع اوبانإو

 هننمهيزوشلاريصقو ةالصلا ليظاي وها نيو هنارو هيمي كلذ ةنئم ىلعمان و ظ

 ا

1 

 اوي امي

 ىنه؟كلذاوا فتن ةنئا نمناواست ًاوكلذلعفينأ نشك ديزوأ هنمناس ىألجزلا قدم

 رعاشلال اه كلذلعفي نأ كنا |

 تاما ديصا سهم ةنتم 7 هبتلرن لج ىوهنملزنمو
 س سل <

 سا دس 3 سم

١ 

 تايشملا باكر كلذك ىلا 35 هدئاكو ىلو أ نعتز واخحتمب |

 نكدلاهو داو يبول ةدعلاو تنازل كوأ ةءاكحلوأ | ظ
 و 02

 سواكني: ةيوصعم #2 سو رن ةجارد ىلع سا

 ا ضوفنلا تلقنمتنكم 3

585 

 50000 نا سوفتلا لال نمناكم هلوقو سوفنلا :اال نمناكالاقت | |

 م سر

 م هد

 لاق توصاهل ىلا م 1100 ,توصاا ةبفاصب تسل ىلا ةركملا سو ردو ةنظم لن |

 وهدي زو اقوة الشو كوه تان: نعةبمدش لاس وعمال لاقدسو أ

 وم

 لاه هيلع لدتسي دولح را هقفديفَر رعباق اذ هنأ عيدسع ونألاق تقرت اوتك |

 را اًرمالد ثنأ و د مول نعت يشل

 هو م 1

 نسرتهمولخل هن ءزيغ نم اوسّرعاولاقفا رساو سماه
 هجمات امو ميلا ريس فت ىفدب زاحنأو ىعمضالا ع نعدصو'ءاوَر قادوا ظ

 (رسشسع سداس برعلا ناس - ؟؟)

 ىناذكهذباكحلوأ هلو
 ها هرطئاولصالا ىف



 نيروطثمةداز ف اغاصأا

 وهو نير ووط_ملا
 «لئاعنيبونبسسرلا نيب#

 ها

 (ننأ) نونلافرج فلالا لذ 34
 هدم يسشي  د3نصختشلل 03

 يا ا سا ا ه-

 لاق مئاولاق لعىشع 1 اناا ةاليصلا و نيالا نمهيزيعتسستن أت رم بجْنيعتسست

 _ىاقكطناف لاق نيه ل 0 ىلا لات اد ولطث الاف يبْسَعَف اكلم ىنانأ هدأ 0

 نمتاذهناثماعجراف لاف نيم“ الا ةيزعلا لامك اهالاف ينادي نب ولات كما ييقلف

 اوه اعقل هق"انام يت مسد مهتاه انوطبق وهز داعب نييسلا هيا هانت

 راح تلاع لاني طموتا قس يتاداتر رب ره ىلأث يدب ىو نيمآ وقم لاوَتام
 نم

 مسينعدب عفدي هنال هدابعىلعهللاعياط هنأءانعمر 27 : وألا نيِنمؤملا داع ىلع نيملاعلا

 000مل ابر اهطار دبا نسخ وهنوصر ىذلا باتكلا افك ناكفاءالببلا وتاف الا

 و طور

 |اهتاممك ربا ةئلجاةسردنيمآ لاف هنأ ةريره أ نعو +رفام ىلع هقوقووديملع

 د ريثالان بالاك نيم ”ايوقي_اللالب ثيدحفو 4 100 اهلئاعاهب بسكب هلك

 هبلعق يباع رفمامالا 00-2 !!ىفة_كافلا أرقي ناك لالي دوكينأ سني

 يرقي نيل لالا هتارق ندع ع رفدقإ_بوهلع هللا ىلصدتنا لوس هرو 2

 يعج 5 نملج رلانأ «(نأ) نيم أتلا ىف تقفاومتك اربلاسن ىدةروسلا ةيقبةءارقديف

 ةمرلاوذ لاق اس

 بصله ارميا رلانأ 5 امنيتعسنلا رخو شاش اوكي

 ارضطص اس[ بطاط ايبح نر لاهو نينآلا لش ءمضااءنانألاو

 5 #0 نع و هم دودع س

 انانأاراسزرقفلا دنعو 03 اًضرحوأ 1 ان
١ 

 |( لاق امرك قرا ترددت مع سيلو قال تمانهاننأ أقاريسلارك ذو

 لاو ثان اناكلدكول اقردصملا عقف ةومناتتعقاوانهنا ةفصا و

 ثا ضصاعع ةهم ©

 - لئابكاونانأتان 0 00 لماوهلادرطاءد# وأ

 لئن بان نطبق تسول لد 0
 8 0-0 م

 لنوكيا املا نايدالعصاالكءانأ ىءملاو نقم نو ولا ودمنة ةحؤقام
5 

 |[ وأكل 5 سوو رع ه» -

 أتاح وانني رانا بيذجلااكنأوأ ران 0 ةمو سنا ةعقلم نوس

 الا - لد سو 9 بمص

 أ مدكلارينك اانألا ليقو نينالارثك هنأ او نأن أ اونا أل رودحاو ينعجاشت تن تأنو انين
- 

 ا 0

 ْ | تيكيفانعتلإاذانينرمملا نال تافترعأ اذاولعف سنن ثيالو وكتاب

 وت جمجوم



0 

 ند نع كرعنالا كد يحن ايل ف ىبيسا أ 0

 1١ (نءأ) نونلاف رح « فاالا لصف

 كلذ لءادو لاك ىلا مهلا انعم ءاو لف نمتبك ملعبه ىبراغلا لاق اع رئا |
 ىلعدد.اومهلا وم م ىلع سمطااش راب ] ًاونوعرف ىلعاعدا ل مالسلا هيلع ىنومتأ | ظ

 لاب ريو يدك نا ىنعنل فوم هبا قطف َنيمآم السلا هملعنو رهلانيبيبولق ظ

 لوقىفحاجزلا انيمأتثال_ذ نمو نيمآ باكا مأ نم غارغلا د سعب لاق اذا انس أن مامالاّمأ

 دلانيمآو فالارسصقينيمأ برعلا لوقت .ة7ناتغل هيف نيمآب اكل ةحتلاف نم غارغلادسعب ئراقللا
 ه”و م 59 6 4 01

 مصق نمدغل فدشناو رك ادملاو

 هز سود و ه دوو س مدس

 ادعباننبامهتلادا زفنيمأ * هتلأسا لعطف ىمدعاتل

0 
 رعاشل ىرينءادشنأو نيمأ اد عباننسامهقئادازدارأ !ءا1-اوءافلا مضن لعطف باعت ىور

 89 تت يبان وص س ةم و د

 رفا وملاتانحدملا بوصدسف ىح #3 ىحلاو ةراصنيبامح هللا قس

 0-0 . مسنومسض رو  تيرع ل

 رداقملا اح مهاقووريست 5 مسسيهيلااكرهقتادرو نيمأ

 نم دم نمَدغَل ف ةعس رفأن ب رعاك و

 مومو مهم 2_ 857 مهمرول وم

 انما لاقاديعدتتا محربو ادي اهبح بل تال برا

 25 "عضومو ناعوضوما. دهرا لمار باو هتويصتاوملا امهانعمولاك (

 ل زرنبامممالفق ولا ب بار ءالا ها خم .و لأو ت ب نوكسع عض 4 ع وص ومص ةءاص_سالا ظ

 سك دننكاسل قالا ينتقل نألا لف نمش اذاتاوُسلا

 لئمهتفلا ىلع ئبموهوأاخ ملاذ يد شنو فيك ني اوصتفاك ءايلا دعب ةرسكلال_ةثلثونلا | ظ
 00 ىلع وهنأ م اوقىح نيد ألاف ىجنيالاق نينكاسلا عام جال ف نأ ظ

 ميلا نيد رامتاف نيصاعتلزغجنيمن ا سابعلا أل وقامأ لاق فام مكان ةزمهلا |

 لاق هنأهنناهجر ن_سملا نع ىددق ودل ذ ف .كوعجلاةةيقحددب ريال يصامداضكة فيه ْ

 دهاسجلاقو ريسفتلا اذه عم عملا نعمداقعا ىف كانيأو لجو زع هللاءامسأن م معما نيم ظ

 رمضأو قلل غال لدهأد- :ءدلاقاك مب سلو كرهذالا لاق هتاءاسمأنممساذإ 38

(1 

<0 
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 0 مو هه و م

 ةنسأن وراد وهن 0 والى وقل انيمالاو كايكوو كتمأ هظفصسل اوهعءد دوا ىذلا
 لحد و -

 ا أ لاك نمأ عبار ةبشالاوراشعلا تملا خو ةفيعضنوكت نأتّيمادقواطلا قت

 | يعمد ا 00 0 ذصهو

 دم ء»

 ظ ا لدين

 ىدنوحامرلا ايلا فرو 5 انناسح أ انلامنم اءقنو
 - سم +

 ظ 5 ب رشا ىفانلاراعش اهلعصقانئاسممأبر وعدن دتانلامصلاج قو ااثلامنم اي قو هلوق

 لاق هالو التان أدقوىذل شدوا

 هه مغةهص

 طا نما رغدة كش اوديخ أن مس سّلر لاو
 يسدم سس

00 
000 

بمس نم نموملاو بيذهتلا تاتيياطإ رايدر بخت عرو
 افي د سو ىذلا ىلاعتدننا 

 طيضانلام نم امقنو هلوق

 هيلع و ميملا رسكد لصالا ىف

 ثتدحسوماّقلاح راش ىرج

 ىطيضو ب>اصكوهلاف

 د او سوماّعلا-نئم

 ئيك# نأ ميلا عشب

 قلي[ ىذا هسا وهالا اهلاال هنأت دهشلوقب ودحاوهلا م ؟هلاوءلوقب

 نأ ت عمم ىرذلا لاه ىارعالا نبا لاك لاق هباذسعءاملو أن م|ىذلا ع نموا لقوم

 ظ مول و نيالا هدابع قدي ىلاعت هلت نأ ىلا بهذي ملا برعلا دعَنمْوُما لوقي ساب علا

 مهاد 1نوبذدكي وردنالول لوسرنمانءاجامن ولو ةمقمهلسر غسل نع مالاَلِعساذا ةماسقلا

 هلا لصد ىنن امهقدصي ومّقلامهقدصبفنيضاملان ا و

 .هلوقو ا ودممشةمأل ك نما اذا يكف ىلاعتدل وقوه ةاموادم هلع

 : تافصلا هذهٌلكو مُهَدَحَو 0 را لبق وننم ولا قدصيأ انينم ملم و

 نمانادعوامو هلل نم قلما مان اكودحو و نممتابع هيلا هتامهاوقب ف سها لجو زعدلل

 ءامتأ ريثالا بالاك هلك رمشال دعو قد صم هناف ردك لرانل ودين نة او ثعبلا

 ظ ةمايقلا رهتمو 7 ,أقيدصتلاناالانيوهفهدسةومدابع كسر ىذل اوهنم ولا ىلاعتمقا

 نيةملاوهوهباذ عن مابي انف هللا نموا كغ فوخلادضنامآلا نموهفهاذع

 قدسصلل نموا اوهلعت لاو حر ردم ات ةقفلم بلا وةزمهلا نمل د.ءاهلا ىسرافلا لاق

 ٌقئوامىا ةءاهتددكن نموت ٌنامالاو هلع ماقلا ؛ىثلا لعرهاشلا نمل اوهذامعل

 نمي امج ىنلا ثيدنحلاف بان لا الئ رسما اسنلا سنو مأم اوك امماتسملبقو

 لاقل نيمأو نام
 - اىإ سم

 أو هينسأ اوبن أهل يب .ىًديداشا نمآام ىسعم عئاج هاج وناعيسم تأ



 لكلا ياوزامنا ىلعلوهتاذسه لكولاق ناممالا هلا عر علق ذاف :لطاكهسأرّدوفتاكف

 نإ ابو مال_الا ةرامأل نم ىأرهنال كلدنمالسلا هءلعم ك-امناونايدالار“ اسم :

 ه:مرصّتش ل مالسالا هيلع ضرعاذارفاكلاناف كلذلاَلَع نكي ردقلااذغو لارا ظ

 ادع نأ أدت العب ٌهاركلا نوكأ بشر نيثالا ننا لاق امس يلف ةنامالاو فاتن م ظ

 تالا مهتم امكن دوثلهاىاكتنامأو نيد عدو ميد انعاهدعتال

 ١16 (نماز 2 نوللافرخ فارع
 أ

 ةمص

 عفنلا 4 00 ذهنذفأك و ةنوعالا اهم عم ..ال اونامق يالا منال راك ني رح الا

 لس وتكو نم 17 نرخ وا نزلا الخ داى فو نب داكن عقلا "لةىفناذه ونانم وا

 3ك ا و هريس قار ولا نإ يال ىأ ى رن مءابلا فدح لصالاو رخل اةر 000000 سل

 مال_سلأهيلعهلوةكح عد د !هياصقمل دعو ووهلمق و نيذم وملابقملال لا فال هذه نا

 ناميالا لماكوهو يال انعم قوهديو هناسل ن مشان لسنمإسما وهل ةنام الن ناسا

 ىهاننلاهناسجاىلارأ الو هاوهالا فريال ىوهلا تح اصف نامالا ىطغي ىوولا نأءانعمىل قو

 هللا ىشرسامعنبا لاق واق مدعتادق ةلالسا كانت ىف قنامالاناكبف 9 رة ثحافلات اكن ”رانع هل
 2 ل

 ناميالاه تم رخل عزا 0 ارش دس اا ةرتئاالاامسؤع

 اناا 1 اًنادتم وماما فا وقعد راما ثي د ىف وفلاطباو نابل همم اثود

 ج95 <

 قياما قاود لا تزال نماهاهلوةب وءامسلاىلا اهتراشاوهقااَنيأا هاا هلاوس در

 ىربتلاو نيتدامّشلاب رارثالا نودناجالاو مالسالا توب ىنكيالردقلا انهو الوسم

 جه «سوم ]7

 نامال و ريو نسا ءاحاذاف هطنا رواج مالسالا قصي وحرم ةوف لع

 ندب وقل وق ناكر دو ةراشو نسكن نممال الا ةرامأ هيلع ناك اذافءا بكر ثم ىلا لاقف

 ناك ص اعلان و 2 ا 7 :[رم اع ةبقعثبدح وأ لعلنا مالا

 ماعلا نمادهو هناميا اصلع ناك ادن ] وبقسلاو 1 ةوخ دعم اونمآةعاجبىلاةزاشا اذه

 ناكاماو ردا هلع ام تاب الانمى الاي مام ثيدحلا ىو اننا يذلا

 ىتولادا ارأوتا زمشلاو تانا الا نممهانآ امن اعمذتع اودى لا هتنادا وأو وهننتو , أىذلا

 ثددسلا ىو تارشلا الار مناك اهلا شك نى سيل هنافدب صخىذلان راما

 هللا ءاسعسأ نيو واهس ةيوسنتلال بأ نئابعاو فيروس رم ها الاومتاف صودا

 ىفاشا اوةفشح قاد ذعار تناك هلئا نام ؟وفاالا لافاذا وم ان .اروفاكشأ وه
 موس ا 5 7 31
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 ناسللابم امروظامتناسنالااهدقتسيولا يتلا انوهتنامالا نأ هيفىدتعىناا اولا ةمصعملا
 سرمد

 اًدحأ اهيلعره ظلوا يلعمنقنا لجوزعهقاانالرهاظلا ف ضْنار تلا عجب م «دؤدوناديلا نم

 ببذكتتلار ضأن ونامالا ىدادقفر هامل قدددتلاو دمحوتلا ٠ نمر أ نخ هنقاخ نم

 هى 1و

 | لمار هديل نموا امفناخن واه دؤزوماالسدقفر حالا ناسيك تمودو

 ظ ىلع كد لوما ىناوهو قدسيا ذل ةاكلاوه نانالااهلجوهلوقفتانالاو

 م مب ”<]و

 ظ نيم وملا لفنان هوو تاك رمدملا ونيكر رشملاوتاقفانملاونتقفانم اهلنا ب دعما هلوق كلذ

 ظ | و طفل سلا ساجر اتي و اهحرار وفغهللاناكو تانموملاو

 1 فاح ل وز ءهلوقو هلتنامأالن ا نامعاال مآثد دح ىو هلدنامأال نان يدال اوةنامأ

 ا نموا ةفص حاج لدا واباقلابن م .وملا لعت لأق نول نماهيف
 راو

 كلو هقلاقدصي باعت لاق نينمؤملن موب و هنأ نءهودىلاعت هلوقو هباقعا شاش باوثابجار :

 | نمؤماضرلا نمْؤمدجت ىحانمومهددتال ممذعب لوقامأفةفاضاللماللا ل_خدأو نينمْؤملا

 | هلعدتا لس يبتانأ 0و ديس ند تراس دعوا ب تاشلا
 - 82 سم سجس د

 ىنذلاو*وسلار جنم رجاهم وهدي وهناسل نمنول لال نموسماو سانلهتسأ م ل اك

 لوسرل برأ لاق رعبا ن ءثددخلاق و ةقئاونمراخ نمي الةنل الحر لخديالمدس ىسخت

 ْ | ميقا نملاكنمؤملا نكات ' ائيسلا ردن ملاقفرج اهلا نملاقول_بوهلع هلتا ىلصدتلا
 9 ضم

 | دهاجلا نقاد ديوهلاسلنمدوللسنم لاهل نات مست :ًاومهلاومأىلعسانلا ظ

 ظ لو اوقتل ملل اولاكو لا هندئامطلا لاك نامجالااململخللاولاكو رضنلالاكه سفن دهاج ن ملاك
270-07 

 | تلات وفور هقول جر ىرابنالابا ةيكزتاذهو هلوقأ اللا ن مومن

 رعاشلا لاك هيّتقدصاذا

 ادم لبق نان والا نول 95 انموق ناك دقوانما لمق نمو

 ”ي2و

| 
 د

 م

 أ ةصقفل وزع ةوقوتدابعلا قصروا ءانقدصىأاد_هئانم[لقنموهانعم

 أ
 | ثءدنحلافو اندلافىَر الثني نينمؤملا لوا مادا نينمْؤملا وانا ومالسلا هيلع ىننوم

 ظ دكر الو لج دفنا ارذاكل امو ٌتارغااو لينا نانمّوملاامأ نارفاكنا ارو نانمؤمنارجن
 عر

 | لعجوتت 40 ْث ةرردا نا قس ضرالا ىلءناضيغي امد منالهسدشنلا لعدم هوماهعلعح

 3 م



 .  ١7 (نعلل نودلافرس « َفلالال ضف
 0 سس سسسسس سس سس مس ص سس سس سرج

 عمناك نافمدلا محي بو سو هيلع هلا لص بلا ةبتأ ل لوبقلاو عوضاتاراهظ مالْالاو |
 ىلا 1 ...ٌ 006 0 7 نشل .
 وهو مسم نمؤموههيفوصوملالاةيىذلا ناعالا كا دف بلة لاب وي دتوداقةءاراهظالا كلذ

 داوجلانأ وهيلعّبحاو ضئارفلاءادأنأىربىذلاوهو لاشالو نان ريغ لوسرو هللا, مؤملا

 (يغنالجوزع هقنالاهاك اً للا وهون موملاوهف بير كلذ ف لخدياله دلع جاو هلام وهب

 مهكئاوأ ها ليبس فم مسفتأو مهلاومأباودهاجواو انزيم هلوسرو هتلااونم .[نيذلا نوئمّوملا

 دما درعا يتطراشم ااولافن يذلا 37 يا

 ىو 2

 م ا الت 5 لاقوأ أقام | او ق نال اه :د_مهبحاصنوكي نأ

 72 د 5-6

 اذ اذوعت ماسأافااوقدسا كأم بو/ة فنا. لدا و لاقفناعالان مءالؤه هللا رخأف

 ل ومةعاطلل روس مالغالا متل ملسملا و ريال ويدصتلانم منطبم نم وملاق لهملا نم

 نيإ_ملا# كين رهالا مك نأ لا ةقيقملا فوم وعن مالسالا رهط أىذلا ملاوي

 0 نيقداصا ولون نم 0 ميال .وبوخل نع ةباكح لانها لاق

 هادنَمَت ١ ىلا ةنامآلا قدصف ل زوخدلا نابهالا فلصالاو اناقدصمعتن ًاامءانعمنأ ريسسفتل ١

 دقتعيل نمو نمؤموشو ةنامآلا ىدأدةف هناسلب ىدصام لقب ؛دردصالادسقتع ةءااذافاملع

 وهناميالانأ معز نمو قئانموهو اهلعمتا هنا أنام ”اللَدومريغو وف هبلقب قيدسصتلا

 نما نط دوكب نأ مهدح نمو نواصل اخ بقل, قرد هلا وخل وةلاراهظا

 دانعىلا حالا لهل هَ رح (4لاقيامولوةياما_هبالالهاجنوكيوأم هلا دبة نيقفانما

 لهجوأ ل ءاملمعتساف لعن 0 ا |ومق لرب 4 وول

 نونمؤملاامنال-وزغهللالوقىفو همرك وهنع عدس بااوغد لا لهأ تاق نمنع نمعن

 نوقداصلامهْلدلو أهلا ليبسفممسفتأو مهلاومأب ودها واوان را هلوسروهلثأنا وتمآنئذلا

 امنانالمو وع سدلِفَةْمصلا هذه نضل نَمْن ًاوّدغصلا ذهل نهضتملاوه َنمْوملا نأ كندا
 ةيامآلاانصرعانا لحوز ع هلوذامأو هللادالاةوقالو هفلاخام ىننوْئنتديثتل« وع برغلا مالكف ظ .

 "وجهي دو تس

 موطن ناكهنا ناسنال ااهكجو اهنم َنَمْسأَو المحك ن أن بأ لاملساو ضرالاو تاوهسلا ىلع ظ
 هناا ضرتفا ىلا ضئارغلا ان : هءددو . : 0 م

 م , جادو ن0 3 0
 نانموتعادلا تاون قرموميطملاو ةعاطلا مدآى بع تضرعر عنبا لاقو هدامع ىلع ىلاسعت |

1 



 (نمأ) نونلافرخ + فلالالصف ١5
 ديا

 لوقن مساج ىفىرجامةداعا لرثىلا اذه ةلامألا, سلات ثنيدد- كاقو مههامصو
 "م ساد

 ْ ا ةعدلاَوةعيدولاو ةدابلاوةعاطلا ىلع عننامالاو هآر وأ هعم-نمدزع ةنامأ لذاك لءفوأ
 سا تت

 | لجرا نآءانعمو ىنغلاب دسىأ غةنامألا ثيدحلا فو ثيدحاهنم كفا دقوامألاو

ِ 

 ظ | قربى نامآلاو ةعاشلا طا مث ثيدحتف و نضال راف قاماعنكاهفوُاذ

 1 عرزرلا لعجرجبافرانلاو لامعا ثدحلا وادق نة دأ هنامأ هديىف ْس

 لاقي وكلذ ريو فل او لوقلا ىفدب را نمةراهلا قعقتىتلاتاف " الانم هتمالسأةنامأ

 و .-: 8

 ةنته ثوم لدقو نيدهى أن ليا تاس وقلب تقلو اممم أن الف ناك ام

 ىدعالال او

 با كدر نينا راَتلاَتْدهْمدَع و

 أ ىذلاذانألا موضي ةورل فاو دااودوهلسقو يآلاوهديدشتلاو مضامين

 تنكساا نبا لوقو يباع ىأهنالبتكيأل
 و و. )- 5 - هوه

 ىرتشلاك همعطو ملا ذب 35 ىلا" ردنمان متبرع

 ظ
 ظ

 | ناكر وصنمو:أ لاق نول ىلامنمآنم 1 نفيس بواسع تأرسقىرهزالا
 ”* وع < -

 كديدعأ كنماو هنن سدس ىلا ءاود لان و ىلام نما اخ ن نمءاشعم

 3 2-2 0 ةهيماص م 6 -

 تنبل نيته بن مأ أن مآل سصأ ىر هوملا هراخسأن مابذكن م مآوقد- صئئشلابن اوت

 هلوقىربْالاك ءاهىلوالا تيلقوءاتسملقو يناثلا نلوم نيل اهنمو هبئاهلا

 يد -

 نمأ ًاومدلصأن أن من د٠4 هرك ذامامأوةبناثلاتلدب ؟لوق وش نأياوصةيناشلا تيل نينز نر سم

 انهيت هيا لأ باقتنا نرنةقااو ةنكاسا العالي تلقوتانلةزمهلا تن

 لوبدتلاوعوضملا اهلنا اقفال زلا دورغا 0 وهف نكن هايم نأ

 ةفصلا هذه ىلع ناكن ةباةاانمقيدصت :وةدايقعا راسو ميلعمتتا لئلا بقا وعي لمع

 هو 527

 هلخ ديال يلع بجاو ضئارسفلاءادأ نأ ىَرب ىذلاوهو لاشالو ان ويغسل نمو موهف

 بيدها قيدهتلاةلمالاو قدس انلنمّوعَت: موزي زعلا لب زتلا فو تيركلذف
- 1 

 5 2 ا -

 مهراسغو نيب وعلا 9 اع 0 ادنمْومو هذ انأعاع نءوينمارد_دموهف نامعالاامأ و

 اناس اولوق نكلوا ونمو لقاتمبارغآلا تلات لاعتهقلالاق قيد اءات تاجا نأ
 ةةددعادع 529 ةوءاوو

 نانومسينب أولا نمْنمومل الصم نب أو همعهشت ىلا سانلا جات عضوماذ هولاق 4 آلا

7777709 

 مالسالاو

0-١ 



 تتانسو تا بو مسسوماو ه

 1 (نمأ) ثونلافرخ « فاالالصذ

 و يآ و |

 رعاشلالاه6 نومألانيم”الا لاقي دقو ىرهوحلا ىنذغأي ىذلا ىا ع نوخأالاضياث للا | ٠

 َتنأو غلا هدف اون اونمأدقىأ نيمأماقمىفنيقنملانال بوز عهلوقو وما أ نيم وخنأال |

 نوب |
 | لنيك ل ونامأقىأ كلذ منمأ ف تن دايز ًْز وبألاقو جتافلاكن ”أفىأنمآف |

 #:...هلبر#

 201 ه«فوثوماضبأ تاو هقثام نوفاطالو انلا مايل قود

ِ 

 توام ى اناا ةباحصد- بانت دمام لاقي ىايعللا لومنجالانههنبت ري انو رثالآ | ظ
 وك ف .-<و ١

 ةنمال_>رو ئثببذكي ال ارعهسيا كب قدسي عقل عقال وُدقتلا هدئعئاالاو ظ

 نمالاش و: تا كلذكو دحب الكب قد ودح او لك ىلا ْنْيِمظي ناك اذااضيأ | |
 و 01

 انامل كلا ىرقو يدع ئاواذك ىلعدتسمأ نار نمافأناماو ودعلانالف
 ملام ىلع الفنعُو 1 :زالوقدو نيس ؟ ماهندالاو شةخالا لاك راهظالا اوماعدالا نيد ف سول ىلع

 تناكو نان مهاولوأى عقتجاةلك لكنا رةياثلاةزمهلا كريصيتادتناتاف لامن

 ىلوالا تناك ن "ايو أ ةمومضم ىلوالا تناك اذااواو اهرتسصتن أك إذ ةنك ا ءامهىرتالا

 3 .اهيلعلخد هنأ رعنبا ثيدح ونسآوخ ةحوجثمىل والا تناك ااثلأ م اوك ةرودكم

 لاعثالا ل ئاوأ يسكب نسل لعمان م الى ًلانق سانا نيب نوكي نأ نياالىإلاقف

 هتسأد قو هنامأى لخدهبلاَّن ماتساواهانق قةرسكل بالا تبن | وخذ ل ةّتملا

 رجه تملا نمَألاونمألاٌعضوم نمل نانمونالىأاموُمَسسا ”ىندم ارفع أر قو هتمآو

 دشنأو ىل ارعالا نسا ن نع هسفن ىلع مَ

 رشآلا تاليلق نام أ حسو 5 ريو قدصن منال اويسحأف ظ

 ولالا كي هآرق نوم مهلنامعاالمها ةءاربةروس فى 00 .ولع أب الأ

 رضرقتةنمآلاو ةنامألاوةراجالا انههناالا وا ور دعاهم نإ ااونم ”راوزاج أنا مهتأءانعم
 هوس و

 نأ كلذلاق وش طرد ىشو باعت نع هاو هاو هتمأو دسم دو اذن مؤ هال ةنانا

 نمو لكسيا لك الا نمل هتف موا وقكلذفنيل ف ا رمسصب معدل ذاهظفأ

 دوجأو نقيا هريغلوقلَن عا لاقف ءارع الا لال نم ةغل ىفد_هإذكتمح هيسشأفرز را زال

 لوغتو ةاذك هنياتعاو لما اوقىف اذه ٌلْمرَدَعي دقو نعت ل وهن ن اك ةزمهلا اارقانيتغللا ظ
 عد ءو) لك همم و3 سرو وهم دك ةءو |

 هيلانوقئي ىذلاموقلا نعوم نعوم ثدوملا يدب قو اناميا هنموأ همم اهتالفىنمأتسا |

 ممتالسرلع سانايا نؤلانأمينرموهفلج لاو ذا ةتاق نيم ةوذقتإو |

 (رستخ أس برعلاناسل ؟1)



 (نما) نونلا فرح «+ فاالالصف ل

 1 0 | ىسعقفلا اراّرملا لاق هضعب ىلع هضعن عقجت نأ أس رف

 و تسدص دعو - 925 «ةوهمددع اه

 . يفتيباشمجعذلمو »* هتلستجرخدانلأ

 5 نحل من سرندل (نبا)

 ٠ ارث مفي دوه نونلأن د> ر د:ثيدحلايف (نبلا) ءابملا محند :دقولاهديتلا

 1 دا ريثالا نبا انزل لاتزعل املا مشوماللا

 ينعيتناالآو نمل 3 ءاهتناواهرك ةمدق: دقو نولاةَ دمتدحوملاءابلاءثوملأو
 0 ريو 7“

 ةنانملا دضُنامآلاو ف ولادضْنمآلاونلمآلاو ملا ن لا 15 60 هادو

 27 سس

 ْ وق بيكون ٌبذكتلاءدضقيدصتلا ىنعجتانال و رفكلاة ضُياالا و

> 8|797 

 ! مالا دينا فوُش نموهم ماوريزعلا لب زغتلافو ل 0 ا ها امأذ

 : . الزر ارمتلاأوةناعيلبزل نع 0

 ٌَ هه

 ا بالا اولسوي لوزة شيد حف براغ

 : |تاوبحلاو سانلا نمد "فانضيالف ملام سرالااديرينُسلاىآضرالا نم الا

 ] - هه ادعم 9 ييسر حو
 عذر ه-<

 027 ا

 اواو ماما كل اواهروكت وبابا هذو ماتا واهو اد

 اعد رشلاءىحىلا لجلب قةراشالاو ةمالا دءودارأ أكلذكونتغا !نممهنس عقوامهباعأ

 تفلتخا اوعءار «الا تكاسفو 4 نق نفت وفاتعام مهله أع نانا نيب ناك اًنمنان ريا لهأ

 ْ كر تالف لاس ةلالدر أل عفو ألوقىفلوسرلاىلا انو ادب ءاوحآلا

 ١ اان هؤنملاو رعثالا نبا لاعتم وصلا باهذدتعامسلا لاس كلذكوأ شلات وقو راؤآلا

 سانام دعبول وزع هوقو فاش اوهويمأعحبثيدحلا
 0 17 قصماونأ لاك انأو

 ا نيرعلا لب زعتلا فو .احأو ىنععزيمأو نمل جر وف ابغا نءنيمأو نمأونمآوهفن أ ذدارأ

 هلوقونمآلا نموهوت ةكم نعي نم ٠ الا ىأنيمآلادلملا اذهو

 قيعنوح الانبع تذاح . نكح رمال

 ظ | نتادشن ًوددضالا نمنكولانيمالا و ُمْؤول (نيملاوتسكسل نبا ىنمادي ربامتاةدس نما لاق
 ا



 6 (ناا) . .نونلافرج ,« فاالالصف

 ىأ هناثانئنلا دَحأوالقاعانلتنوكيالُناْبَسلا ىأَمنطنلا فعشبالتمال او عسشلا نأدي رب

 نافا ا ىربالاف هنا ودنا ىأ كلذنافا | ىلعم»اج دانال مة نوكيدف 9 هو هنامزب

 ناك ار ذيصغلانمأل اولاق كا ذفف اوشا ذدا !ىلءهشتأمهلوقل.لدبةدئازن وثلاو نالعف

 دشنآو عي رمتوه فاعلا نا لاقو ٌتنَنافالاو شوك
 ايل

 رولا ىضانعتحتّقتلاذا »* اهل تنس قافآلا 3

1 3 7 1 

 سنان الك اهلو 0-0 ارجةرهزاهلءاريغ يقر لشفلا .ّتافالا ةفنحو لاو
 .» 9 مودع س9

”لوشينيحاطقلا حارب هب ا ا ئثفافآلا لمقو ٠
 ءارض>ةر هرب دصت م هل ةبأ دس 

 مسا ءاريغ

 > نام ههاتسأىرش اقتتال عقرب

 تك ويشير تيل ياذا ماومسيديأف اود ابنا عبيتاينسلا أراك اذو
 ةرمشة بلا نم ىف متلاوألا 0 0 آلا بارش ف عقبال دولا هكوشو

 -- 2 سمسرول هرو سل

 هنييتسداكنالث وشابات للا هبشااديغاهأرو سيل اربع اك اههقرو عقر ةريغصأ

 تددهتلا مدل, هيملاس ودليل ميمي رشابع نو راقي رح 22001 :منانالا داب لعقراقألا 1

 اطال اوهفنس اذافاط رمادام ين يلافالاو يره دولا ةيئافأةثدحاور اورجأو ًررغصأ تن كاقآلاوأ

 ىىوغللاهرك ذو نذ : نقع ردوا هركذنلعُدلا تنع وهلا قيو وئام لكك ةيئافأاهن دخاوأ

 هلي وبابا قليقو ضرالا فار ْملاةنقالا (نقأ) نضيع نفأ لصف

 نتماهو أ ةءافردق دقاهرع5س أ أرلا نقيض احلا ىلاعأو فافةلاروهظىفنوكت ةرفحهبش
٠ 

-"ّ 3 0 

 ا ترعلاتوم ىلكللا نيالا نيقسْنيةاوهمتناك اعتروأ ا
 رعشش نم لو

0 00-8 

 د” 5و ا و ا

 نقوأ فار الانبا نا هعجورخ نمد نقأو ربعشنمةعسو رب ونمداحجو فون مءابشوأ

 نادل ىو الاطسرل ةي يتنكر ف ضيا

 3 هلا لاق 2و تاق تتلو ليلا ظ
 9 9 يو ص 9

 ماين وسكر ع و اهنبن قا ى طانشف

 «(ناأ حامر لا تيد شنأأو بكروةبكر لم أعاد ر جمييل دوب

 هج هد سججعت



 ” (نفا) نونلافرح ٠ فلالالّشق 16م

 را

 ئثر آلا ةريس نر هلا دمعلاك ف بنراسا ىف

 امقتشستادمضايفال « اهو رلان داو رط ناكل ناف

 . لف تدان حوايا ( نأ الوذرضعكة سا له ىحجنبالاه

 ناطظاقوفءابلعلا نامدت « نئاعظنمىرتلهىلماخلفأت

 انهيبيغ فس يكسو وةقانلان أ أ(ننأ) مدقت دقوءاطلابوداضلامىو ريو ْ

 اذا ٌبلاحلاَنأو اهع رضوفاملكت ياخ اذا بالا تنك او اهع رض وقام عيبجحا ارخساوه قو

 | تقوريدغنم تنشأ املك نأ اوهو ناسا فال خبل الا ع رضلا عديم

 3 ٍ ' + لمحل لاك مولعم

 1 اهنيح طولا ىلع رأت احن او 5 ان كايعفو راثتفأ ذا

 ًاروصنمونأل اك ةدحاوة ص" هلسيلو موي باين أنييصا اوتقو لك يناهلتسنأ وهلبمقو
 و

 ٠ |ةسقأ يمنات رسكلاوةقانلا تأ و قعد عك ا الل ل يقا ده نمو

٠ 

ْ 
1 

 أ

 مو 89

 : قتلا الا كاذاهد فالح و ريمغقةاشلا وققانلا سلك نأ نذالال مقود وهر وصقم

 56 ل - 3 و « و

 | سانا ٍنأحلا نييأرناف ءاينلاد رامموتلالا !ىلعشيدحفو صقل نما

 لع دوبل تلاك الا تاجا حقو لقعلا ضقان ىأثوفآمو نيف, ل جرو

 وفاز 5 0 رض ام ليسصفلا نك ةأو يللا صقن نفآلاو ن نيالا وماسلاو

 ا 8 رعت الو سبل عج رلاهمزنالتارو الور ارو ورالئذلا لا رلان انمي وألا و

 ا لقعلا ف يعش ثوفامل جدو تفأو نوفأموهفّنأو رسكملابل جرا نق دقوغأ راف عض

 نوفألاك نيخالاو كاوا ذأ ةأد- دقو عضئلالاو دنع لاه دف اوه قونعأ رلاو

 ظ هلتأو قالا قي ىتعتاىأ نيذآلا نفى عمن يقر 0 ءايزرإ لابس قزم اوقهنفو

 | دج ءهكلا لاق هلق فات لسخ ىةنخآ (نالفىفاملاش + قلل ًاهنفأي هللا

 ىدسالا سنا ر

 تنلاقرنامونبويلا نم »* 4 فذصلا ما نوم هأ ررحولصالاادكه

 «ديو بولو 2

لا ةاديزوأ ادانزمملما ناكو كاع اهم دا لان عد لو الوش
 وهوانف [نفوإ ماعظ

 ةنطنقلا ن نأ ةنطبلا برعلا لاشمأن ولعت انوفاملازاو ومما وفم ةرخبال وثب« ىذلات روف

 2 و

 ديو



 ١ هز/ (نئرطا) نوذلاف رس « فلالا لصف

 قالا ناس 5 :رااربكسن 37 رع يت نما وح

 ”وو مىوو و

 نسأنو رمتولأ هلت اذامانأن سأت دقو نرسعك ن نسااهدحاو هباشمى أه أن مناسا ىلع وشو

 ىأهس أن مناسآىلعوهلاقب همشلاىف هنلا ع“ ةناذا اصلا لاف تالاذخأ اذاءانأل جرا

 نسأ: دهاش ىزبننا لاق قالخأو ناش لم نسا هدخ اود أنمقالخأو هبي نم لئاسع ىلع

 ئريزقلا وشب لوقمامأجرلا
 7 ةضاعو ”يادع م

 هنو ير نم قضتوأ 35 دلاخو ورع لعفدي زنسأت

 دشلأو تامآ توشيبا ءالاننالاعو

> 5 

 رجبا ثموفا لكاس # رئاشنلااههجوأ ف فرعت
 526 م

 هنأق انمح اصدر انتع لتس لاع مسوهيلع هللا ىل_صىنلا توم ى س..ءل اثددس> ىفو

 5 -. و و جت و

 لل ل -عنأكلذو راسغس .ىأسانلا نس : ناك نسأد

 هدد

 كأنما“ نس كلذا نسأام اقدم ا 0 قدام

 0 أو يفرعلا تب انمي . املاوهّستاءوشلا نأ كايسنلاو مهونلا نس ..أتلاو نطقام |

 ليقمننا لاق

 ريكلا وبيشلادع !شيعلا ف رجال ٠ نس هانم عاقلا نط ب است
 2 2 5س

 ىوا ركبلا ار ثلاق سر هنا هور لاقذن سوو سدم اهب ىفناكهنأرعنبا نعكودو

2 

 هناك ضسسأ [فبطلا نم وع م14 (نخأ) نومعو رل :لسغلا ىفءاسنلال جت :نيوسلا

 روصنمو لاق قرع نمروشقمهناكق يقد ضبا رس اعلا نمو :ربزبالاق روشقم

 ىلعأمضا ١ وىدبالا بل سقي ىذلا فو رسعم ضجلا نم نانسشالا ونانُمال اواس را

 ناضِ (نشأ) لعأقلا 520010 ولج لان نيىذلانوألاو

 لبقمني ميت لاق عضوممسا |
 ناضاقوفءايلعلا نامت * نئاعظ نمد ري ل» يبل لمأت

 لبةمنباتسبدشنأ اوعضوم مساٌاطا (نأ) ءاظأا رهاب كوديوأ ٠

 ناطاقوفءاملعلا,ن امد « نئاعظنمىرتلهىللخلمأت,ا. .. ظ

 مكقلا ليو مسهنم سيئا مورلا نمنويرسطلا .( نيرطأ]). .ةمجملاالتلايناظا كريو
 موهسسملا 1



 ىثو نوس الاو هل اوسفق

 "لجل اهذهاضي ناسالا

 بيدها رابع نمت سبل
 لمك نسالناعج امو
 يعم ها ررس وةميسأ الال

 الز ل نع

 (نا) تونلافرح فاالالصق 65

 درياهو <89 لوا

 دار تونا #* هلمانأ 0 كرتادق

 - 2 - و 0

 م + علا وهو و

 ” سجل وم كر دنز :وأ يد نصح

 ُخ دنمةنتلم ع رهتباسافرلا) خذا رلانسأ ىرعومجلا: ن نأ لوقفزمهتبهضعب و

 نالذ ىلع نسأنوريغت» ملا ناجواسأ اررهر تسب دشنأو هسأررادو هيلع ىشغف كل ذيغو ًاراملا

 ه مو 4

 يؤ لانا ذادو ون الفد سانو»رلورماةىوري وأو تع سَ

 ىو -7 - يس هم

 هعيش روبل نمد حاوي ةنيسألاو بذل #3 سانا ادهع حار 2
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 ناس ٠ الا ىهو نوسالاونئاسأعمجاو هنيسأ ارتولا ىوق نمةوق ل كسسوانانعوأاعسسنلههقذ

 || يملا دشن ورع هلأ: نيمار عراب هو نآس . الا عجب نسالا ىر هول ااضيأ

 ةاتمدب اير ند عسأ

 - ةعء'د

 طي شو ناسآثلعجدقو 5 ةقحدسشانلاى :وه أ تنك د قأ
 و

 1 حشا . الاولو دب نأ ىرهولا ل اوق ياوصو لسا ىر وق ةلزغج دولا كر وق لعحى رب نا لاك
 ل ل ل ل سس سس سل سلسل

 ظ لبقولاتونهلوةنيفم لثمن اس ماضبأ ةنيسأعمجتوةنسأعجبسألاو الا

 حامرطلا تبي رسفاذكولاق ناسآونوسأ عجب اوُنسإدحاولا
 نوسالاىذ ردح ارارشاك اسما ةاطقلا موقلك

 هل اوفاتمو نوسأ عجلا وةبعلا نسالاو معن ماس طع لاق و
 2م ماو

 ةرموأ هلجربهعسكا ذاهب وهمس أي هبخالّ نر سأو * نساوةديرطاخأالو ه

 جرا داضلا هقالخاو هنهاذم لح نام لا كر را

 1 قالخالان اس الاىف

 هاهو 5 نباضمقلاد أل يلئافو :

 ةرانأ 1 لطوأما ىلعتنتو دق معنا ين ملاوي | م الاناسالا و اس الا و

 نب ا اعلا ناسآعمجاو يدق م مثلا نسألا بوعد ناتو كاز فنك دعست

 نعسان تعلق ناسعاوناسأ اهنشنووسملاولسألا هانكس مج رمت

 اناقيى أ ناسآ الابؤنلانم قنامل اي ىو ليواهنمعطقتام باتل ناسآو يدقم .هث نعى نأ

 رعاشلا لاق نسأدحاولاو

 وص



 ا

 3 بسب فم ايلا 0 تت

 | هه (نسأ) نوئلافزح « فاالال ف

 سانلا ًارناكول فلا نجلا دنعشت د ىرتثالان بارت د دو اناتلا نرآْلا نم َنطشَت ىأنرأف

 كيلا ىلاطخلا لاق ناي _ثلاكدحاو مساوهوثوان" الاومارفناوهوت انرلا قب امل الشم

 هيفلاقي قمل ىلعةدا راوهوةدجاوبة مهل اقزمهلا ميل نوكيتأب رعلا مالكي
46 

 (ننأ) هؤمزلاو سانلا ىلءدرقئنهنال هير أتلا نمو وف نيتنتانةمععم تناك ن افنان رعوناب انرأ

 03 و 0 7 _ م 8 نسل

 :نا/اينك أنزءئذىلا بوسم تأ 2 وخز امر لات لصأ,انلا وحاب را عين رولا فعل ةيئزالا ٠

 هفازمأب 5 نوب هامل نمنسلا 0 ( دا هبال 9
 و

 جر عرقا 5-06
 سبل ساهسممعو ١

 اج آةرثزملا"امتدر ولو #2 اهدوست ضايملاناسآ برنو

 ِ , هَ

 هنثكن مدح أب رشإا ىلاوهواّوساوانسأن نأ املا نتلأ تبذل بأ بقفاحدارأأ

 لحرلاق لاف قمقش سن ءشءالا ىور ون آوريغتمرغ“ ءأ ذل لانسر غمام نما عتهقالا
 2 7 سم رخام 1

0 

 هللادمعلاف نيس ربغءأم ن نيماشلأ من الاءذهدجتم نأ نحرلا دبعا,أاءنانس نكت هالات ظ
 دولا

 8 نسا #

 رعشلادهك هللادمع ات ةدح ا وةعكرفف لصف ةأىنا لاه هذ - هيا 1

 2 راج ةسسقت رع دحح ىو برعلا ضععمل بغل ى مو سام نار غارأ تلال

 ووس ع 25ه و هانم س

 ىنغيت اكن ةهلوقديبعوبأ لاق تانفنسأف مما تس تصف مرخانأ اقف

 هسصي جامع رهيلع تد شاف ةيزي ل داذالج رلل ليان طوباتلل ا

 هز لظو نسأل
 © ه7 و 5

 نملا حاملا رلا قدمي 5 همنا ارذصمنرقلارداخ

 م بس ني صرح 2

 4 انالاوزيرلاو يوت مجاز ريغ هل نَ ”الاوئيسلا اوهر وصنموبألاق

 لاه ريغال سكت زثبلا عب نول اف شح الادب أ ربنا لاك ن ندنولا كف 0 وددنالاوبلاو ظ

 نارا وصوت رلازأدق ئرموذلا زول مئاملاٌلثم حرا قلن ٠ هرعش ف ىذلاو ٌْ

 هلبقوح ودمملا فص نمهنال هرعشفاذكوأ |
 لاب ضانلا دس هيفىرتشبام لْضْففيكن نسب م 0 ” 0 دل

 رح اللوفر ناو



 ا. اتاحة لع تتاكد رم دج مج حواس مالم 722+ بج نجلا كك تو جي وج + جامق مدع جد ع وجمل هدوم مسمع سمس حطم

 ا

 رسكب ةملكلا نوكتوهلوق؟“
 لصالاىف اذك :لاةزمهلا
 امهلوق عمو] د ًانوةباستلاو

 رظنلا تونر كاوقنم لبق
 نأ كلذ ىضتقمناف لا

 نونلاو ةزمهلا مينوكي
 زغانزوءا رلانوكس عم

 اسنان درو نوكي نأ الا

 هعص* ها ررحواضرأ

 (نرا) . . نونتلافرح « فاالالصف 19

 و س و م و * ها ىو و -

 لوصأ فى ارالاو ئئارالا هللاقي هلة بب-وهىلارعالانبا لافونرا هعج ؤلبغلا غامددطلاخىأ ظ

 ا و 8 و - 9 ديو 2 5 1

 ةناوال الك أرى فستماقا ضر ازا طستنا كياتغا )و هرغو ضحلا وفى فوقامل اوطيالام
 ا

 ةنرالا سب 111 ق2 ثقدفلا اًدهّئَرر دقو ىم النا مد ف ورعم تن ةنيرالا ل الاراغص ا هاك أ:

 ١ ةةيسولا# ةئزالا ىدنع ولاكن لاففتسل رآلا نعى عدال !تاأسمهضعب لاف رغم لاق

 لاق قرولا ضد رع ”ىماعتاب بنهب انولافرت نازك ندع تبارعأ نم عيسفلا ف

 | هنرألاىهرم نط نم ارغأ تلقون رآلاوه نولوقن ةناكب ارس نيج بوو

 ىمالا نعىور ىذلاو يصر هاك ىذلاوروصنموأ لاق سأرلا لوو هو

 5 د 2

 |نمدحاو ريغهنعلآبوفركلااذ هب عدت و نصره نو يصوغبا ارالان مدءرالا هنأ

 دحاو نمتابنلا بابفةشرألا عمعمألولاقاوريغواو فكك عرذاو لاو مكحأ !ىب> بارعالا

 ًاضر أ ىعمالا نك ودعا ين حولا ىدنءاطخوشولاه ةنداملات نوبت ق هيأ أرالو

 لق :ولاةقرذتك ق فر وهازاخل اتت لعق ىلءنيرألا 0 م
 2-5 - وع م” ىف حا

 اريثالائبا لاق مدار املا وأ ترة يذلا ثيدح ىفوةباهتلا 7 مورا ثرأن ترأ

 و لهشام لاطف رحاد_هىلاطلتالاق اهانعمواوطنضو فانا دقةظفللا هذه

 مس مهم

 لس ويتارنا احرهلتءاطدقو هت 0 .ًاشمهنمدحاو دنعدحأ ألف ملعلا لهأ نعت أسو

 هانعمد اياه توم تكااذادو روس ص مهفموقلا تارأمهل اوقنمنوكي ناهد هوحول
 و هيي منوع هه

 قفين لا فددادوأ اورام ىلعرفظلا ونلاربغمدلارمخأام لكي اهسفنىهزأ ًاواحجذاهكلهأ

 طشأ اذا نرأيتدأ أن مبرعاتزوثر | نوكينأ ىفاثلاو .نونلان وكس ا رو ب ةنمهلا

 اثلاثلاو ا 7 ذل فرومالدب ذل اريغنأكلذر ا الءكلغاو فح مخ لودي ٍفَحو

 [ارظنلامدأدا ارآتوكمو أهتمدأاذاةوذلا ىلارطنلا تونر كلو. :رمرتشتالو را مدى ععن وكت نأ

 ءا را نوكسو نونو ةز هلا رسكي ةملكلا توكتو حرذلا نعل زال ءلرصيب هعار وهبلا

 َتارأوتوملا هيبه ذنالغي نير وك ناردقذكملعو العم 0 رسمنا لاف 9 نز و

 قنيرادردك ترأ ىعفمهسشاومفنرىوذ وذ اورامصو تكل ه ىأ أ,يتتاوعي اذا موقلا

 ر اوجعت؟ا ىعشلاثيدح هنمواهسسقن قهر اىأنا رةيدعتنازأن وك ناز وح ولا كدحبذ

 9 ويح يح وع بوم 0

0 



 اهم  (نرأر. 22 نونلافرخ ه تفلالالصف

 ايل نمير كد

 اني امل[ نينيسدللارقابلاو * مهدعت مار , الا نك امثل ظ

 يئذلار وسلا
 ةممو 96 ءد مو ظ

 ظ
 تدع اهارذملا انزام * تفوت الا ناهس
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 هيفّلمص شعبا هضمي تيب شخ نازالا دنع ول آلاكو ا و زائل نارالاوأ

 ىدعالالاق قوم ا

 لاسر وع :قوفنلوع تيم ثلا ناراكن جانيت
 «ت يدع

 ةفرطلاق ب سخسوات نارالاورمعونأ وحلا تونا ثارالا لبقو

 دج + رك بحالولع 3 اهتأسننا رالا حاوأك نومأ

 .ربارلا لوقو تيملايرساالا ديس:

 وور سو

 اللقلا هنيكسنارالا تح * الغنا تا سنكلا ىطاذا
 ؟ء ويز* تاهو و ف >1 1

 نيكل ولع لعن بارما كهذا نأ ًطاشنلا هبىزعيت أو سعتلا هش ةرصشمب عين زوج

 كا ند فلا روصو ا ل ل لا
 ضابلا كلذ ىمسي ولف نبل ىف قلي بحل تقو نرااومج بطر نيل ةيرالا اا

 9 خازم ولا تعاف هرسد هو 8.

 باطلا نيا قارالاواشبأ ىفرالا كح * جي رجبرتملاةئرالا م تكن اده 3 دشن وةيرالا

 هس تا

 لقب ح ارالاو فرالاكوذ:رالك ت نأ غا لجرالل اه ؛لاعتفار اهعجو اعف رو ىلع

 مس س0 ه م2 «59و

 سدو لا ىعب لبق #3 هنرا“أب رياك «* رج نبا لوقوهئسفنإلافحرطلا ا

 لاق نبءاب هسا رالاعنقتو بيدهتلا فو هسأررعش نعيبلعث لاقوأ ارعالنبانع
 د سد و 2 ا

 وهلاقي 0 الو ىصيال مارت ناده هوقو هسأرف ىلا ٌتارعسشل أ ىهو

 5 و 3 هل دع ةهروعسو

 اذادوعلا نم هعضوم مضل, انر لا ةنراو ىر ةوللا ه 00 * لابوه

 22ه -و ه-سوؤل ه 5 ا

 زرت رلاهؤا كلج 3-3 هتنراءاب رد |

 ءأب رخل انال هن سدارأ راودب "القدس 7 او*. لانهتي را ور دا ٌاهنال بارس 1 نعت ةنرالايؤكوأ

 و َِ 6و و

 نورالاؤ ص ًأرلا لع فلام ةنرالا ليقوةدالقدناك و :نقنعف قيساذاف ةماعلا

 بلدتنا هوربفا عطوه لف مسلا

 5 ةم

 نورأآلا هطلاش سلا ٌتنأو 35 هيليامعفني تملا تأ و

 ١  1رشعس داس برعلا ناسل يب )

 اضيأفر'الا ىو هلوسق
 اهثو انهلدالا ىف اذكه
 9 نونلا طقن عم دعي

 اطوبضمءابلا]سوماقلا
 ءارلا - و ةزمسهلا مل

 عم هأ ءاملاو



 (نرا)  نوتلافرع هل افالالمك 0

 ا مةنادنك اسفرصلنوودك اناَنونأ

 اووف رحذداى رش وللا ن : كىملا مسالا 0 رحضعبتّذاَن مّن اونلانأ

 ىلا مَن للادب علوه ْ

 و هءدوس 3 5-78 1 :

 بور كسرب ءلاديقودرينذا # وسعر كراحددرا

 و وي نع عوده 564 2

 ع او مة

 : لدم بدك رأ اوانارا دارا رأي تأ طاشالانرآلا 2 ثداإ)
 - ود ةسص - 2 95 -س

 ةنوصامنيطصيو نر »+ نيرالافنوءزاني ىم

 لا ديم لاقي وروح سلم ءاودو

 نور نأ عمي ٌراادح * نور را لعءانسبتأ
- 

0 

 ارو فصد

 5 ١ اطعئسدم ىء.. مم عدو تت ءو

 دولاب تون عتق 3-0 لارا ناك ادم ضقناف

لاو طمشلاى ان رأو هنا ماذا يرن رسكلايريعبا ترأوثرأ اه«عجو
 روثلانارا

 رعاشا! لاق اهملطي ىأد ربل تراؤب نال ىشحولاروثلانارالا ريغ نرآ عر

 هكقاع"قاتعلا شحولابنّضانا . هليقمتباَسدقناران 7 و

إر ولا نارا ناو انارا لج رلا يس ابارك را ءرةملاروثلاترآو
 دسللاككلذ

 نارا يدك عفشأوأ »* اهلالكإ تغري ىداماكف

0 5 8 

كن الا رَمِبَْنبو ةيد تسل اا قبلا هيلا بسن عضم نارا ىل قو
 ىشدولاد وثلا سا

 م ىف <

 رعاشلا لاق شحبولا ساق نارالا ىرهوملا نير املاونيرامكاهعجو
2 

 يرحب لوق جلا دهاشو تيم ىا 95 لسسمنارا س دق ةيأك 5

 ْ لقوا يضلا وعن لل انهئرب با دشن اوديخالاهيتيص ل يقتسملا لعفلا ىلع سدة د |

 كمرك !تلقتيغلأ ات رح أن او كمر انذاتلق 36 يللا لئا كل لاك اذا ىره وحلا لاك

 أ ةيصانلا ل ماوعلا سف ل معتاللا للا نال لمعت لالا لع اهدعب ىذل السعف ناك نافذ
 | اهليقام ىلع ادعماهدعب لعفلا ٌتاعج وابتطسو ناوآديزلوةنام اذا تاقْندِإ ىلع تنقواذاو

 || ءامسالا ل_ماوعف ناب شُملاعفالا لماوع فاجن الث مر أ دان كلوقك اشتي
 |١ كلعآتتغنا و تيغلأ تش نار ارامجللار تنافءافلاو راو لصق رحاج لع تاخد ناو

 ا رجأ ن بالى ربنبادسشنأو طاشنلا تارالاو تارآ ةهبعجبو رطبلاٌنرألا سذينهتلا نارآ عم او



 أآؤإط  مثَدأ) نونلا فرخ * فاالال ضو

 و - نك "' 6 57 0 5 ةم 5 0

 برقا نانشلاودب ريملا : سد رفحا ا ناذآاو- ميدارأ ننال ا |

 ةماقالا هال نيىلصتىلابت او رة ل نيناذألك نب ثددحلا فو نقاشا |
 يدع

 0 ربدلا ش أرب ارشاد 3-3 كارعلا و دشن أه قسيلو هدرل> زلانْذأو صضرغفلا لق

 ةفشوم روك وو هنذأ ل مقو فرزعمل 0 ا 0

 >و أ لوخ 50 ا -

 هات هر *ات
 هلتاع كنافاهعيضنالاو 5 د

 تنداتثمللا حبا زلالوقاذه مانا ربقو لات تذانل بفك ذةاوو وزع وقد

 لف 1 نبأ لقياك ٌىععَنْداْو ند ادقو لعفلا نامحاهيدا رراذكوا ذك اعف ال

 ىواذلا لئمْنذوملاو / ًاوءدقتىأ أىنمئااوديدتلا فنوكد :مهفوتاناذا سان قرمألاّذأ

 001 - 2 هس 1

 هك يضعل دوأاسط رو بكعلك 0 0-5 :ًادباذا سهلا ند اودد وطره فونت ذلاذوشلا اوهو

 ىارلا لاق دق

 و سبصسم#ب# ري وك

 رجلا خللا انام 35 ا ؟اولابمشلا فيهلا تبراسو

 © يس 0 رى سعد 995: 2و

 ةديد شنكال هدأ 8 :هذهلاقد لمت ناله ل

 0 ذأل عشنا ا 3 : اذا ماعلا ذأ لاعب ماك 7 2 .ذالاودديقيسشو شى

 ةووشالا هل هيذ ٌذأالءاعطاذهو هّتسُش | 3 ًاءاعطل 0 أو هتمهم-ثاك 1نالفشث دخل

 ىأه سدة ارمش *ان نالفءاح راهلو  اواير أى اهلوأ قفا ةاوهراك تأ .الاسراتذأوءسحير
 م لم دس

 نااهلبوأت ركاز 2 وا وح ند وهديسن ا الفاغتس ىأ هئيذأ اًيالانالفتدسجو وامماط ْ

 تادبأن ذا ىلعتفقواذاوُنذز ::هه اوفذف لغفأ الث ذاولاكو ىو تلا ذا حالا ناك

 ىفام-هأاحنالد_كوتلانو 5 نمو تقول هدف نداَن او نمافلألا ا اامناو انقلأدنو نم

 تاقنافنيتدئاز نانونلا كنان 5 الصأ ندا كون تناك 5 2 ملا سعو / ىاانونلا لاح كلذ

 كلدوَُو نسر 0 وت زبك له ىللالا اهتمتا د, اقوال ضأ انذافن وثلا تناك اذاف

 ناك نا 0 ؟هنوام ندا رعفز روح ال إذ نأ با وحلافامر ر راهن طم فال

 ةعراضا ندا نونىف كاذزاف فرح عبا يف نونلاففرحَنذا نأ قَد ىنءاعدق كلذ ||
 نر يار لولا فرصلا 5 وود_كأتلا] رناهأكنذا ْ

 3 نك أسند رولو ركن نم" رلا ود زم لادلاك كلذ فنوناافنا ارعالا هيلع رع نكمم
 ل 0



 57 يوب 3 نتاول

 00000 يشي قارهأ اهتلادامعأب

 راب يشد قول يلو لامك 0 0

7 

 0 مصمم

 2 رية ىدانمواقت 5 هرم دورولا سم ىلعدس
 ال ] 5 ©

 1ك : 1 ١ ذيزوأ ةعموصلاقعنةراثم ا ى م ىنامعللا لاكو ةالصا|ناذآلا عضومةنذئاودرطلا ىصَسلا

 506 | فورعستالصلاثاذأو مندل فناذآلا تعم رعاشلالاق د ْنْدوملا وةنذتملا ةرانملل لاقي
 وا دع

 ] 0 أنامل 3 نيذآلابىدو اذا تح « زحارلا لاق ل ذالاو

 : 014 لطخالا وعرب سيلا

 انفولاو قال لنا عج 8 ابعت 7 ةفالسللا مرح ىذلا ّنا
 - 1 و

 انباحص بأ نبات رزخا * مكن لالالا اوم

0 
 انطملا لل تندو * ةفيلخ و ثمدف ىمعْنبا اذه

 م هع 21 4 م

 ١ معلا وبلغنلى مَ 5 اظراكتس فضنا كيررشاذ
 و

 اي ف ف و ه <

 انيعمباذعلا نميلصلا قل # > امدعب : ىراصنلا ىلعتضرجدقلو

 اًشيذَأ ناذالا نم 0 اًرعشمرعاشملا نمنود مت له
 0 0 57 تبلا ادهىورب و

 0 ظ انا ديد « ارعشمرعاشملا نمن وكلك له

 1 ظ أ ندؤملااس ؟نيذالاو لاك د ذؤملاانهني آلا لبق ولاق اذأ ؟ناذآلا ىنععانهه يذلا وىربننا

 1 | نيذأتلا مسا تاذالاو #* هردملا ني ذأ ىدانأمو 5 برا كب نم نصا زج ز دشن وةالصلا

 1 ئنلامالعالاو هوناذآلا رت ذثيدسحلا ىفدر ودقوريثالا نب الاب يذعتلا سنا باذ هلاك
34 <_ 

 | تقر مالا لامعتمالا ف سوخعددكلا وام داو ول ند و اذياَنذو دوب نذ اهنملاقب

 أ نيالا بيرغف هزاع لا هنددرى اني ناتانالف كف لاقي 0 الاناذالاوةالصلا

 قدزر فلا لوتناذآلا دهاشىرب

 ناذااهق ةرةىدانيدانم 5 ةنيدم لك ر وسو الع سو
 22 مدح

قمالسل !هيلعلاقفاودمين رش نماولكأ موقت ثد داق و
 ا هوبصون انشا !قءانااوسر



 (نذا) ثوللا فرح ب تفاالال صف

 هك

 مكلو نأ ىاعت ةوقو رشساالرخ ذأ هلأ ىلا عنهق لعق نأ هلال نمّلوقو 1ت ةلد

 الرامي انينسؤلا رمي ودق .ويرلاعتزاقفل بين عني نمكلوخع م

 هتلافوأ ىذلا اذ مق !نديرش» :دح ىفهلوقودب هنو ريذعا هك نين ومما قدصب ودب قد صيف هيلع

 و هسور 9 لس كلر ١ و

 امهلد , وطن يذالا ميظعنذ اوفاذال جرو نأ حاج راب هك صر هى

 ةهمور 0 2 نزع <و ود + ف

 نيندالااذابدالاق هنأ سن آثبدح ىو نذ اش مدكو اة نسفاولإ الا نموهكلذكو

 قلن 7 نذالاةسا عمسلانالىولاو عامقالا ل ىلّسحلاءانعمل ثلا نيالا

 و 0100

 هحرم "هل»-نملوقلا اذ_هنالقوردعب ل ىولان كيلو عامقمالا لمع ن نيد أ هلهلنا

 انس هنيعىفىذاالاذأ ا ا .سومياعما لص

 ا » 0010 ساق

 نمو هنذأ برضى هنذاك هندأو ءاضعالاىفد در طي مىلع 23 [ىلضأ نود ا 0

 1 هيلع تسدلو ءاملادربىذلاوهلد .قوذراولا بالا ند ا ال يع

 هال وقليدآ مسهل فتان اول ناوي هاملا نمةمق سلا ةزوُماو ةادأ الو ظ

 «# 95 م هرم ظ

 اكشنذاو كلذ نمرثكأ م هدمع سيل نأمالع دا رم ” ةدحاو ةنق_سووقس هتدشامو

 و 11 2

 ثالثوذامني احنا ضعدلاق كلذاو همسشتلا لعلك لسن | وول او نقلا و هنذا

١ 

11 
 ىهفمهسلا لعددقلات كرا 0 و دل ىنعي ناد لا لي قيس ناذآ |

 - 0 م١
 ماعلا 2 لان هبرشنلا ىلءولدلاو زوكلا نك هضم لك نذأو “1 د١

 2 ا هو
 اهذحاواعا ارعن ازيك ناذآو ندألا لكسش زعهنوكل كلذو صوخأ اذ ارد_ةيفهلمد دام
 ميو امن ل را

 اما وءاهلا ل نفل لا طحت ل داونذأ

2 

 د
1 

: | 

 ندأو نزاوم نمنط نون ,2ن* ملا الوازملل اق 3 لو وضعل نرتاح ْ

 و92 وو 1 هه "© َء

 تينراجلا تو هذ تكرر عيبصلا تندواذأ امها تلغج اه ذأولابقلا انس فاطأ املعَتلا 0

 ةوالحهسفو دعاسلا ل ثةدزكلا نم ملفعأ ل كسصْؤي لأ ةوربشلا لئمه شع رودل

 لاق وابي مال الاوهوتالسصلاىل»ادستل ذَا نالاو ةفش> لأن ع

 تدوصتلل تنذأ لوقي ن ممسنمو ٌىمجامسولع نمبرعلا نغتنذ تاو

 ميهاربا ناذأ نأ ىور جلسات فدا لحوز.ءهلوقو تكعاشنلا و نالعأ.|

 هللااوعطأ هللاداسعاب هللا اوسحأ سانلا اهيأىداننف مقل فقونأ لا مالا سنع أ|
 1 ا سس م يس ص. ص سس

 لس اج لكازو جةدامف
 يعض ها اندامبا اوصلاو



 انت ل ا و د

 ١ نونلا فرح « تئئالا لصف ٠ (نذأ) 8

 همممه قمةعم م ممول ل هق- مه هم ْ
 عقس | اندا هنذأو 4ع ىضترملاكنذ انلدبف «لاقوبجاحلانذآ الاواوحر ملف كل ذبفئرقو

 و-و< 7

 سنناصتنيبعلاَ

 ه5
 دوم او

 اود اصنماوعممامو نم *ا رفاهياوراطةمن د راوعمس نأ
 219 هس 97ه م 5 مو. - 5و

 اوذأمهدنعرشبترآ دناو * هيدر 01

 لاق نآرقلا عَ ىتلهن“ كنق ندمت دحلافو عقباأميلاناأو هدمسن الاف

 83 : || ئنل ثدألاقيه يره ولبى أ تار لاهم ىَل معاه داك ئذلدقا عقساامى هيد غول
 مشهكرت < -

 ”ىدعلاف توتسااذااندأهل ذآ
 ومع ةاتد علو 2

 نذأو عامم ف ىم 7 نيللي

 6 اىربئيادشنأو اسم هيلا عش نادل تذأو تعمم ىف تقسو اولجوزع وفد

 مهَآلا ني ورمعل

 دوصَنهفثيدحلا لاذ 5 الملقان نرباستت اال
 ا و 22د ومد مور هر

1 

 ١
 ىدعلاقو ١

 1 » 2 5 وص

 رام ىذاملثمثي دحو #3 هزيل نذأ, عامحف

 0 رحال دج هت واو ذلا ىتذآو

 1 هوسات ىذااو أ | ساوللا نم ل 0 وهلاتذأو

 ه-ِ_ * 7# دى

 0 اتوا 0 6

 1 : -و هو د هذ

ا نك قالب
يول: لاتاوو 

 فصوف» قفرلا قش 

 دحاولا نانا 301 ردي زونأ لاق ىلع 2 ألاف ةدحلا ي 0 ىشاوت رشم نال

 كدة او ند الخ رالاَص وىربنبالأق د لاقم عمسي ناك اذه اوس كلذ ىف عبجلاو

 نيالا تناامتأرملاول# نولي و وتو شعلا م اندوم-امناو لاق عسمج الو ىثيالو

 مكلوخ دل ةنؤر ءازقلارثك ركل خشثأ ل قشئأوحدواوشبو زيزعلال ب خلا فو
 رمق ا 75 هم

 كس ء عمها نا لوقي دل مت للا سن نمّنقفانملا فن ًاوريسفتوماشعمو

27 

 همسميص 2



 انا تلا فو ا دول ا

 ١41 (نذأ) 2 انوللافرح ه لالا لسف

 لكا ولع ىأءان ءعمهللا “ نمب رعاوذ. افرق دقومسأعأ هند وره الا هند 9 ءىلعافوك أ

 .كا اذار ناذباهنو ا ذكرانكب شذ نق افوهفوسروهقل نبه الا نرتب نما

71 7 ١ 

 مزوةزمهلارسكياذاهانذ اذكواذك مس قنالفل تنذلاقي ءو وتصنف ىو ذاق رقن دو ظ

 سانلاىاةلوسر وهنا نمت اذأو ل جو زعهلوقو اذاني تالقي وباع

3- 

 0 نأ مكيردذأنذاولحوز و:ءهلوقو قيقشاردسلاوهوناذبالا مانويل |
١ 

  0هللا ننالاادح أ نم هيريرا هاو ]و را رينا عم كندي

 رهاب ماسلا ان سضأد لسد وىلاعتهتنانال هللا ن مالا وكيالانوه نذالاوهقا هءاعع ظ

 سومر ١ 00 1 هاو

 ىئثلاكتذا ار مالعال نافل ذو المزار ا اذاولناذؤ نال: تس اولا

 رعاشلال اق ءا اوسع 2 لقفلحوزع دنقلا لاك هناا سند اويكتلأ

 ىلع أهذا ىلعانوك ىيمضالا لعدبطو اشواق نيترو امتهان 1
 8 ءذ راك

 ثاكملا يذل م وكلا وة مب ناين وكي ,هلعب تلعفى أ هند اذكواذك ت اعف اتي 2 اماموأ ظ

 اودشن أو ةيحان نمت اذآلا هنئأن | ِ

 2 ل و ل هن

 بيز فايا ةيداهب 331 نك :لوانيذأ أ اكىهاار وهط

 ادهاشحارخاونأ واهدشن أ ولاك دعم ينععدبقء لئن ول ىنمعتيبلا فيدال اى ربنا لاق
 ٍج ,.

 سبقتلاى ها تنب ومد س نبا لاق ناذآلا ىنممنيذآلا ىلع
 ههمو )هد ع و دك

 روز قئارغلاه يف رس 31 اكدم تعحرن ا نيدأ ناو

2 7 
 7و

 ةدسعول اعورَو ليفكلا نيذالاوعجومو وس وعم عبجوو ملأ ااولاف اكنذؤم يعج هيفي

 هحنانأاذا يذلا دل تذأو ىلع« ىأ داو ىنذاإ قو ميعزىأنيذأ لاو اذه سدقتلا ى سها ثدب

 سن ,رغالالاك و ريمالا ىلعندنا لاب نذالا نمد ًاهملع لَك ذ ًاوذالا همس لط ميداس او هل
- - 

 ُُث ثرك ان يهللادبع

 ردا تةشاذ است نمنذالا ىلع 21 لا نصاذا او

 ما ام تس

 رعاشلا لوقو |إ|
 اها اع وج اكدت ياه ا وبا تلق ١ ظ ا

 مد

 لفتت نأ 10 درسا مكطدلا تعر تلاقرإ اجود دارأرثمج وبلا || ا



 0 3 (نذا) ثونلافزس « فاالال مذ 45

 تح ارنلاو ىنمصالا يعرفو نارغلا مالك م سبة ىرهزالا ل «ةن>اولافام روةنحالا

 عمو هس ناو ىأ نخاع ءودص لاقي ةنححالا نم نحووهيلعْن-احرفلا ا

 ءاضُعبلا مك وأقودزام تيد قو ةسنح !لعورذ صقو تيدا ىو 1

 ١ "هل لقةغل هون عجب ىهف تنحل دن مةردلا نسل ةيواعمشيدحانأو نحالاو

17 

 مر رملا نب و ينيب امدود1-ا ىف برسم نب هثراح ثد دج قرط شعب تءابدقوةنحلالا

4 

 ةنحديخ ند وهنس لح رالاهمفوةوادعلا نموه تح اودنظلا ىذتدائزوجالثيدحلا فو

 قيقا لسقألا لاك رسكلا|,هيلعٌتْنحأ دقو
 سو سن <7 ه تر ث1ث

 اهنيقب هتك تاغالب قدسص» #4 هنقي صب يسع نطظوسام ىم

28-7 57 
 ظ افردي وسارت 3 سلاف نارذم فال اذا

 ظ ليقون املا م ىلع ميلق هسضصاامكار ها. هناك هملق وأم فدك لودعنمبانال وشب

 ةنحا كعنءاردص و ناك اذا هلوقلمق
 ءوم 2 سا 9<

 اهنيطكب طاتدمالاهوةصدخ #4 20 او فورعملاةفصاذا

 يبعدك 7 يك موو ع 9 2
 ةظط# باس 6 الآ 0 ا كيلا ةاداحملاةنحاَوملاو

8 

2 

 درع #2 "تال ياخ
-- 

 أ : تتكلاقسا اوقلا سايقدارأ هنأ ف دوك وأةشخ الا ىهسايتلا نال هسف:ىلائذلافاضأ
 ومد

 32821 ى 5-011

 ِ تعَبلا لاق ىراصنل اهلية نبل ١ خ هلا كلامو دالب ماهسوأ ىو رو

 سدقملا تح الان ونربا ا رص لظانيلعركف

 ١ شارخو ل افو

 مدمن .الاىطعاماذا هي هعارك َباَسَسضْحامالْماَنك 1

 ظ وهل سبقودبلاوعاوالرصق سنيك رضا قّدءلاريصقلا سانلا نمد (ندأ)

 ظ رضصقلا حافلا نول ريدا -ةرعشلا و قلاب وط ةَندولاوان واضدلوب ىذلا

 ىريبدلا ىنرلاق

١ 
١ 

1 
١ 

| 

 و «*- مو عي

 وسرور زتلا فو مارا ةراف يا (ننأ)
 د



2001-- 

 000 (ندحا) ثونلا قرح « فاالا لصف

 ١ نادحااوأدب أوتانيسلا تريكة لا هملاثم لع هوعمجيناودارأ سوا اقاسقاو ممل اماذهو

 5 )7 هرمو هر

 لطلا تينمننالا 2 0 نيذأت اونو لئسمقاواوُد ثيو عب اوددشانج روما اواو

72 

 ةه) ون م ._

 اسياخ لأ ن نموه نكمل نمل ىهو

 مطاربغتلا املا نا الا نع 02 :ًليصألاو ءللاق :درهسنمليلسو طن اوردس

 هس و هك 057

 ىسعقفلا دو أ لاق وج انبوب

 دهس هو< ,

 تب زنوجالان مه اك #3 تسارع

 ايل - 2 ة سدس

 3 تءقدس ا 7< 03

 7 - 20 و 1 مهم )لس ةدس

 بو رش هناريعربغتاذا بلعت ن 1 ء هذه ملا منج كف ىلع نأ وفاتح حبأب نجأو

- 01 1 12337 

 ما ابل نودا م و نجآو نحب اموهتحن اررغت هيبلعأ صخو

 حامعلا لاك قر واو ضرردلا اب أوهو لا ثوأن الا ثلا نيو بأ

 طيشي لوعللا يف 3 9 »* طاطملا حاب رلا فاس نم هيلع

 ةديمعْن ةمقاعلافو

 ىو شن يداك نس

 ا يي -- نحال نم * هماج َناكءاماهدر 2
- 

 ثددسح ىو نولاو مطار ءاملاوه 5 نحن مىورزاههحو تنام ىلع هدح ىو

 و

 ٌةناحالاو ةناحت مثالاو ةناجالاو نح نالوا ءوضولاباسأب ى ريال ناك هنا مالسلا هيلع نسما :
- 

 لاق يا ةيسرانلابوهو نيالا ةدحاو ةناجإاهعصفأو نكرم قاسم لا ندتقاور»

 ْ تماوس

 1 اوماهمججمهاوقا ى 7 أزمما 3 ارتوراصقلاةقدم هلا !اوةناجتالقنالو ىردومملا ظ

 ظ هسقدىأب وئلاراصقلا' ا نع م عجلا 3 ل ىتلاةبسئهلاةضقلا ربنا

 قامت ارمانادوعسابا تيدحف تانتسولا دسار هو ةنجولا ىف ةغلمضلابةنجألاو ْ

 تلاق تن لاقوهامو تلاع نيل ىذا قابيل علت وح ىلا لاقفاايلج اهوسكيتأ ش

 يللا تك رحوةزمهلاوماللا ونمتفذخ كن أل جأن نمأديرت اذ ه لوقت ده باج ن مكذحأ

 هرب دن ير هقاوهانكل ىلاعتءاوةك ع ساو باوفذ 10-5 1 جتفلاو رسسكلاو ل
 ا

 | ةنحاو ام #لعَي أو ردصلا دقن الا (ن-أ) مقربا

 0 *و عر

 نم ةنحاؤسم دوا اهلا ٌتئأذقو تيذتملا هّدسآدقو عارك نع ا

 ( رشعسداس برعلاناسل - 19)

 ده 0
0 

 هل 500--
 . .سسا” ةييسل



 (نتآ) نوذلا فرح د فاالالصف ١4

 - 2 2 هيءوم ًَه

 اريسعنيأ ادلعل رو 5 ليلا نان'اكة جان
 يا ع

 | نطانفةر اما ل قادت لل_يمهنءالاقو ليوا 1 رسام عبط أ

 ونحن ىلا

 ظ هلم ضرع هما فو طاب خالو وكص الو *يئاهعذ بال ىلا ةمضصلا لما
 ووو 7 0

 نوكمد للعلا ةرضصا لا 45 و ضرالا نمت لود عا اوقلا شدقدلاونأ

 ظ ١ يما صلات الآوءاملا ىل: ”ىهفزألا و وطلغسأنييىتا ةرضصلا ى 8 لسقو ءاملاى

 5 ه-و

 ظ لاهو اهتيالسف ةقانلاهبمسسشتول هذاا نان ليقحاضمفلاهاملاؤتناكساذافةلاألا

 ريهزنب بعك
 و - , 6-2 تح - 1118 00 ب ّك 2

 ليقاسعلاروقلا,صقزتاذا * همحان ل هذلاناناكة ناريع

 لطخالالاكو

 راس لاما رادع 2 اهرمذ أ لصضلا ناناك 2
 د و - 1208 ِ- ١

 سو الافو
 هو تمس هم هع 1
 0 ورا الك 5 اهبلص ل مضلا ناناك ارم

 | هد 0 ا إ 5 9 مَ و

 ظ ل213 وكم داع حلل كرف كرا لل عنوكش ةرضص لصضلا نانأ اوهدسسنا|

 4 -وو أي 500

 ربل مفىعقتسلا ماقسنانآلاو رهاطا مضسد ورماغ اضع ةرضصلا يه ليقواهربغ نمسا
 6-1 هاو اء اع

 , ال رانا أاوضغف ع وج .كرلاماسقمنانالاون ان" لاو ردد وضو
- 

 91 ضاع

 ناكملا,نتأ ون التالاو نانح الاورد_عمىلافو كلذك نأ أاوسضْغف را

 5 0 1 ةعالغ م د 5 ه-

 وم -و م رز وه

 ىدعو ىلخَتْر أن أى لا“ 3 اهئ م ابشر وامتت

 سة ومثس : ةمع ا

 5 ظ 01 ا وح لقد ىلا رعالانب اك يلا ىةغلسأر لبق صا الججرشنلاو

 ةءع 2 -

 9 نم و م 00 5 بو | دقو لااذ_هديدشتلا نو ”الببلا سس 3 ِ ا و دالوللم ا
 م

 2: 22و

 اة ةدايهماب يصبحون ذا راو ساب هدب

 دّدثملوعفىلانيعلافة2لوعفراصفىرخأ اع و أن ي-ءىلعداز هن اكىدحنالاق

 . .٠

 ١١ []| ءارقلا لاك بيلالكو بوكو ديفافسودوفسك نان اهمنلاقف نوب ىلع ذشم>هرّوصفنعلا
0 9 0 00 2 | 

 دع ادا 6



 لو (نثأ) نونلا فرح ٠ فئالال هذ

 اوقّرفي لاذكنانأو اذك نبأ, عا لوين ىلا ياويل سبني,

 اناناودلاىفالو ىسانآلا فاذه سلوا. مايعأب هيناف رهن امهلامسا نينانأا واعجممنالام مدي

 دلع ولك 0 اوزتالدر 1 امآلان أل بقنم كلذ هيش أ امولاسب لاونك امآلا فاذهنوكم

 راب 9و طحت ١ وصلا تالا لان مها هةنق ل خدام فمىؤرهدنع الخادنيلبملا

 ىبنألا فتاك شح ىسهنمولا | نيالىذلا دحا ولاك اراصفرخ " الانودفب ؛رعتبامهمد اور

 هنع ع "الا رامهد أى لاراشب ا رم ونال و ريادبأ نان الثاتي ادلاونأن اسالاو ب اودلا و

 سقلاو الاف نانألاقمفدرغي دقو تنام

 م سو

 لمزمداج نااناوبك هقدو نيناف أى انانأ ناك
 يع 01 يا >ٍ

 نما رقرج أ ث زو نبأ ني أندعلا ذكواذك, نسا را لجر مسا كابأو

 هبلعهللا 00 .رهللاف ةماسأث د دحىفو ندعي دم ماوه ليو نية رصلا
 » 200 يل ا

 نيب نيط سلف نمعضوممدارصقلاوةزهلا د ىف اًحبايصّيبا ىلعرغأ مدر كايا

 قانع ل تمنت عيبا واحلا الا(ننأ) معأهلن اوءايلا. ندب اهالاقدو ادلع

 ىلا ارعالا نبادشنأ نب اواو قدعأو

 وود ه < م 1و و 0 5هءءا

 مالا اهفلخ نمتدغنيذلا مه 5 عاب مسالا

 هوو و
 لمد 0 ءانسال | 0 محضرا ننااءونالزنال اها ن متن لاأغاو

 نان ”الاوىئنالاو ركحسلا ىلع عقبراجلات راج ىلع تن سابعنباتيدح فوم اويل

 ب 2027

 كلذكفئالصلا عطقالرجلا ندىثنالا نأ لعل نان "الايراجملا ردم اهغاو ةصاخ الا ةراجلاو

 ىل-جرلا سأَسساو ثودحلا ضع ىفءاج دقو ريالا نبا لاك هنأ ًاامفلاقدالو رمل اهعطقنال

 ىرب اد شئأو هسفنلاهدكاوانانأ قرشا

 ةهسوسو# 9 همءمهدو ووش مهم

 تأت لو سانلانئاتساو * نيؤم اب ورعايتأس

 و ىدوعو

 نيازعلادعبتوويلجر ]رضينا اراضوأ لد َأْتافاراجتاكمواوقوا ان راصزاجلا اَحساَو

 , 11 ل 4 سو“ 8

 نانالاو نان ةوةراجةدحاولانئالاودعاو علا 07 "الأ _ هووبأ لام حدوفلاةدعافن انالا ليم

 لاق نان - 11 رلزو صله برعلا هيقفلل بقوتان الاه شنلا قعهانعراأرملا

 ىعالا لاق املا قنوك:ةرظ هلا انآ الاووَرت دشلا ىف ىسراقلا هاك مذ

: 

 ١
 ا

7 
 1ك

0 
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 ىفاذك وو لاق هلوق

 قوبيذهتلاو لالا
 لدي به ىه .ونأ ىناعاضاا

 سعته نأ بهو وأ



 (نبأ) ثنونلا فرح + ىلا لضُف ا

 راروزا نينابأن ءاهيفو 6# لقاها دْشاابمْوي

 ديسالافنارم م2لالاقأك حلاتمر رح الاوامهذحأ اتابأونانانأَل يقاسغا و

 نذل وسلا سيح اتساع د ناو علاتعانملا سرد
2 

 نافل نودلز. نانابأت اف ثان بأني اهلا نيلملا هلوقامأو ىجنالاق

0 
 لكنبمال_غو نيل رنأ ىرتالأ تاركذ اهتماغامغاو الع ةيثثتلا ضعي نوكينزاج فدك تلف

 0 هوو

3 

2-2 

 نانانأ امو همح اصن نمنئابامهنمدحاو لكن ائيشامسجنالا همام 2 .ءاناصت نأ

 الار صعب امهضعبلاصت الا راسم يارد هال بزب انيستا

 ّء مه

 سل 83 هورس هدوم ب و

 لهلهملا 7 مسانا مدح ل و

. 0 28 

 مدن مابا ناكو بنج 5 قبقادالاهدقتاهمكنأ

 26 7 -و 9

 مديبطان فا ملمر * اهنطتع ءاج نينا 9
 ل

 هنالانهه تعتلا عفرتنائّسَحناديزنا ذه تاقاذاَناوملا فاو دحاولائشلاكاراصفٌلوتال

 ةقرعمهب تةصو ركن هنال تعنلاب صنت ىرهوما لوق ىربْن ا لاك 7 ركناهبتتسو ركن

 نيدي زويد 10 تا :رعو يابن يب اوقرفامغاومد سس نبالاعت لام انه فصولابى عيا

 لعد اولا مالو :مهنايعأب لاج رلالو نيلج رام عجباو ةينثتلا اواعبع لمهن لبق نم

 ادااولوشيو ناار قالا بطلا !ةهعاحو رئامتادب زبتئااملقاذا الاف مناك هنبعبء شا

 ندي زعاجانلقاذا اولا مه:كلوانا ار 0/1 قلي دفان بع [.ةيضخحت نزحت ناديزنا انلق

 نيذهىعنامنافنيتانأت ثاانلقاذااولاك ممن اكفاممنابعأي نيش ىنعناهناف نالفْنديز و نالف
 -ِ حد يتلا 0 و 0

3 

 : نيبعطصم تق ولك ىفاسل نيد زن با وحلا وامإعار اصنيت 00 ع ةتاميس م دجاو

 ْ ركب ل ىرخأ فاو ةرماسطص الف فراغيو ريم عماضاذ همدسلو لك ليام ندرك هيف

 || ناذه لانك تو هدي مسايمالعالا نمدحاوّلك صخاجف اف و ركيوحخدحاولا

 ّْ الليذب وارستن أ كفدحا ولا لنخلا ى رن نرحب دق امهمالللاسخلا رب ان 2100 شر مسانالبحلا

 ا لاثدانئ كنكن فاردي ىف ارح لهما دسح ولباس مدح ونا .

 ا لكما رو حض لإ 0 ,وىلإ يصل عرس اءادخدحا ولا لمخلاك كالذلاناك 00 راقب

ال هتفر هدب تفضوةركذ دلل علا بيس انا تاذس هلوقنو ىرهوملا
 ْ نك امالا ن

 او 0

4 207 
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 "اها نأ نونا رح « كلا لهن

 اهنا دكا ًاوفلا لك لاش وتقول كلذ ىفانان أ ىأ دربلاور 7 -1لانابإ و راّقلا فارتخاَنأنإو
 5 ل ا ى

 :سارلا لاك اهتقوف ىأ
 ب 1 1101

 انابإاهعمأ ىرتامآ 3 ااا اومن نانأ

 رو )ةهس و

 لس وو الاعةنوكيفةءلصأ اثونلاور وهط تقو ىأ هو نابااذهثعبملا ث يد فو

0 

 بععللا ؛ مايطا هب ويبسس عالك ن مو باهل ماذائنلابأن ره نال_هفوهو ةدئاز ىعه

 و سس 6-9-2 #«ث هس ادع

 هأك 000 ًاوانسبأت ليحل كنايحأوكنابان يام لاعت يعابىأ

 ومر سمو

 ةري وثني مسقم لاق

 ا ذامفاهأ ف حالو * كلاهنبب 7 ىرهدامو ىرمعا
 4# 1 ما

 رع لاقو توملاد- عاهب رك ذاذا لا رس نومدعب هر كد اذاو هسلعُت لاقو

 م < »

 ىعللاحمره_ثلا ىف ءاحد قو هدي_سنا لاق ةاساو توملا فل -جرلا ىلعءانتل انتل

 ىارلالوقوشو |
 927 0 ل وهي م5 < 5-6 :

 جاوللان ومعلاقا:شافةدمنه « اونباآو ىلا ١

 ّى . واهتم اورظ: .نأ مهتم اووشاهيلارعسلا اوعرسأف اهيلا اورو نآاوق اا اسد ظ

 راما فصي سوا لاقو هتشقرتوذلا |
 ا م وم 7- <و |

 فقاواملعقوفاصت نو 2ع بكار ًكاذهَن رارلا هلوش

 لاق وهَتِسَمْسهيلا ارطن فام وب نعمولاق 5 2 ءألا نبا ىو ر لاق ىربننا ىحو

 نيبأتلا وهسع انسصودلاعفران [«فانلومشيلاا جدال لسكو هبلسفاا د رولا

 تقسو هلحضي الفرق مق نأوهو رتل ئشلار 7 ًاوذقتن أن بألا ىرهوملاَرتآلاراغتقا

 ريسغالا يب ارعالا نبا عار : 5 ا وقرعلاَدَصْيأنيأَتاوهتنم

 0 ص رالا ناسا اظيلغلا با مثلا وماسعطلا نملهف ىلع فئاالادودم

 سبأ عب رم دراما عب ,ترععل مقوي لاا الا
 1- وده 2 »عل

 1 رعولا 50 نموفام وربما فشق 3 اننا



 ”لمكتلا ننال اريك هلوق

 نب الا لقةباورلاو هصئام

 ةرثك نال باوصلا وهو
 تبلا ردصو سعب "الا

 اهل ى الدخلاك م الس

 0 ها

 اذكهزلا نابوتاموقهلوذ
 ةدامفمدقتو لالا ىف

 همن هنأ ناحون“تحوب

 هتك لا

' 

 ٠ د دم ل ا ااشا©طا
 رعثلاك ءاسنلاهمفكْنب اذار“ ارعشلا نعىهنمنا لسوهبلعهقا ل-صىبلا نعشيدحلا فو ميش

 511106 ىلا رعالانبالاو ةيهتتت زااذا اذكو اذكم لحرلا تنبأ

 يقام ديالو باتا را ال ارق نوأموهفءوس هدو

 نبالاواهوم ما ىأ لأ او اون سانأف ساروا تيد هم و الامو

 | ١ للتمتمو اسف لشلا هانمك زار قاتم سلات و ءادردلا ف [ثيدح فو ٌةَمهتلا
 ةمس د مومو ه7 9 ى 2و

 : نافع عل هئأرذ بأ ثيدحف وكل ذبهسعنفف ارب هنا لعناك امىأ اهمق رب اك امديعسىلأ

 3 ولا رهزقابناناد مءاملا ىلع نونا ميدي ه هل اهلي ءاءاعيأ 0 .ًالودبساةتاضنا

 دوعلا فةدقعلا ملا ةئالاومرععو ههجوف هباءامهالك هنئاول خرا آو ةكناك لج رلا أو

 اًضيأوشوهدم_سنالاق مالا اريثكءارس برص  ىعالا لا 0 واصتلا ق وأ

 بحق سللاقي وكلذ نميلصأ 1 ويشتللا ف معلا ةسالاو سوقلا فن صغلا حرم

 وهصن دااحلوقمدهتدقو مالك)ظ ق بعا| هل الاو همدو سد سدل تلو 29 انآ قص دلال وقء دق دقو ءزلكلا قف علا دن. الاو دحر هسمق سدل نإ ةك ها نالف
 ماو 8ر

 54) ا لوكوةمصولاو هنبالا ف

 نكومأل نت اىزابلكمار 8 نبومامرغالالح ماو

 يبيع ىأ كلاعب غلبقو هوس لإ توب س عموم فار_ءالان الاف ل 1

 دسللوقهنمو
 56 و

 د ا د

 ىةذ ا < و2 7 ا 3 2# و هَ 5

 هند اواهيف بنعامالاصعلا هسا نموإ ص !ثاكو 0 نوبأم سوبحملل لمقو

 ه-_- سا د 065

 هليكمو اعف صيةم لا وذل نمل 3

 اهليصَم اهفدتر اماذا مون #2 ننسي مهين

 مد هع هلا ىو دو هو و
 00 00 لا و ىلا ام هونييدصلا نبين ها 1

 و هَء
 بأمم وتوصل لبد اوبل ايف ماتو يلا رفزركأ طم ىذا موهنلاو

 لع لاعب هاسمق ْن راك تسرك وديدشتلاو راتكلائ 31 نأ ٌتاوادعفأ

 بطر نايل نالنانانأ ١لاع :كرابل قو هنامزبىأ نانو كازو او هنمز ىلعىأكلذنأإ



 | 4 (نبأ) 2 نونلاو مملافرخ +« فاالاو ءايلالضف
 ستتتتتتا

 تمكسلا نبا. فرطلاوألاسملا ِ_حىفالا ضي نممهنمو همن نم برعل نمل اعو هن وينس

 دشن ا واهةئافو درب برعلا مانأب 1 وهلا عئافلا نعمل |وةنبرعلا

 هرشاعلا تناك لئاوفو * ةعشتررشمف عئاقو

 خيم تيل مانالاىلايهذمنكلو وى ا اون أبني ناكوةعست لاو

 تناكمهبو رحال ع انولا ىفىلامللا رثذنودمانألاا وصشاع | لاقو 0 همنا ولا ىسةعمانالا

 هلوقكاهو رك ذالل تناك اذاواراهت
 ل همي -9) ةهج

 لكٌْنبا طهرو يدبر ةعح * ترم انس يوقرعلا هل

0 3 . 

 ىلعاييفاو رمصتىللا عئئافولا مان دي ريهناق « لاوطرغ انلمانأو *» موثاكن بو رعلوقامأو

 الجب جدجيزاعتبكر 31 اهلد اوغأو اهيمون رش“

 مدقتدقوارايخَشلا فدا لاقيأك اذهوني رشا اه ندا م هناك اهرهد مانأرشدارأ

 هو <

 مانو نعلان مناد ابق ىراومابو اهعضوم قاف مردسقو تانالا يال

 - هم

 انيضقاماوهدم_سنالاق نافوُطلابقرَعىذلا مالسلا بمول مينا ع ٠

 ج(نونلا فرح
 هن آ ٠ و ٠ و هم 9 ١

 دحاوزيحى نونلاو ماللاوءارلاو قلدلا فو رحلا . نمو ةروهجنافورخلا نمنونلا ظ

 ىايمحألا لافو هاو تيتا كايد تأ لجرايا نا ِش فاالال صفو

 كلا 2 7 5 :

 0 0 !اوريخلان عد . رشا ذافرشوأرخجذولموهوأنأ اه 2 ارشو ريما 1

 5 دي < ةع )و

 نولأموهف هبنرب ىأ رشدو ري نب وين الفلاقي ثلا هي هن لذكر ا نكيل وأم
 راو )9 - ور سه وسو سدو .

 ثددحىفو ريغالرشلا فوهفادرحن ود تاقاذأف رش نود ورخن وينالفلاقيورعوأ

 غزسوو

 هيفي امحو لس سلب ساجلسوديلع قايل ضرنلا ص عنلا ام ةفصفةلاه أنبا

 *؟م دولوس 0.

 هّرَد . مقام وشرا نعل جذاسإو عيش وذ د ”ال ى أ مرحلا همفنيؤنالو تاوضألا |

 لو و ةهل هم مودع هو و وءر

 توكت د.قعلا ىهو نيالا نضذو ا موهونونأمو ف: 1 0س 1لح رلاتنب لاق

 م ثدودس ا هس و ه9

 رك ذيىأ ذكبْنبوينالفو هيهموتا هاو هنأ ريدي ىرهوما اهبباهثواهدسفت ىلا ف

 ظ
| 

 ا

 ظ
1 
 ا

١ 



 ا اود د ا طل 14
 رق 2 و 2 9 1200 هس 8. 2

 كلملادبعش : دس قوموملا يوب عداد ف عةمابقلا ويلاه وموباقق دم وةيناسلا

 مويا دقو مي لمْ نب الخلاء مونلا ل وط مونلارارسغ قار ءلاىلار رمس ياجعل لاق

 مونالاعودلاو ليللا نودرام :ااءصتع الو 0 حرا ميدان 5 هل ياهل اوتولا
 21 لو ءووك

 هلك اًواوءابلا باق بج وبال سايقلا نال ةردانةريش“ الامو وومول وموباموإ ةريتانزو ا

 قدنئاءاورو * ىببا مويلثإ اورمادناو مم« هلوقو كلذك مي دايأو ذو وُوئاهديدشل وط

 ْ ايراسب عصلا ميلا لهسلاعوبلا وخأدارأ او 30 ىلا مويلاوخ تاو رم ناورم *
 9-82 ع

|| 

 |ةآوتاهحوو اكرطاهل ةامراسكم العلا تسلق ف وعراصق باقف تشو ث هك موجو مون

 نمهقنخومْلا راصف باقف ويلا موبلا ميظعلا رمالاو ةدشلادنع لاقي |كمويلاٍويلاوخ ادار
 هلوقنمديز وأهدشنأ6 لعقىلا لعف

 - هم هو ملقوسا ور رزورمللأ ل 2

 اددعنوسجو سجل هب :ادنعت مم

 هو فرو جادا ىعأاراصف“ ايتيلقواولا لاقام ركن الف نو سكسي

 ١ راصقبلق مث مولا موملاوح أ انلا بهذلا فر امل ع وص نوكيتأوهو هليل ثان

 ىفةعذد _هدافرطواولا تغق رالفوملاراصفركيا ذهكإ اوقد_> ىلع يملا ىلا ةمضلا تلقن غب وهلا

 أ لت ةوههريغلافو لذأو قحاك ىبعلا تراصفايواولا نم ةرسك ةمضاا نماولدبأ م.الا

 لوالالوقلا ىنعىملاف *« اودع ءوملا عمنا « كوقكمويلا مويلادارأ ل. قو ديدشلا

 مونلانةدشلا ْنَع و ريعاعر وبؤلةمامهالكوءادتبالاع وفرح مسا فاشلال اولا ىلعو ف

 ظ ىناجلار زخالاونأ لاق اليل هلابك مويأ مولان

 وكلف #* يلا وول قءاصولاوعأ عن

 1 ولد مجيفلد ًااولاف أك أ مق :رط تراص ثيحءابواوأ ا واولارخأ اهفمنولةموه

 تندحاذان وكلا نمةنئاكلا فىأ انب لزئاذا موملا فنالفالا ملاقي نوكلا مويلا 8

 أح اكتم مسالا نمٌّوتشي نأدازأ لاك #* 0 00

 4 ومان أوذ مويديدش ثلامويللب رعلا لوقت قمألاو ىسقلا اولا هيلقفموملا ولا ف لوي
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 راوعانأنبت ساو ىف" 38 هيت دهوذا مهلا ىضقأ كبف

 بع هدم و

 لك هلال تر ىرهوللا اذهالا عيمسلا ىرأالو لات عمم مهوووهوو مور

 تطةسأٌت معو ادسعوألافو هعئرمن الصنم هوو طتسأبعأ لاما يا سلا نا مهو لاعب

 تاشللاقتمعو هوو طوس اذا همالكو بَ قلجرلامهوأو ٌتدشو أد 0ك نم

 ةمهولا اهلصأ أمه اند ١ ًاذكنممهوال لاشي ونوس هم هيف َتلاَغاذ ااًمعووهوأ | هيو

 هبلعٌكلخدأ آى 1تلعتف اان ىلعان الفت مما لاقي هنملاعتلا شيب اه زل

 لكو فرك ذام كعوو هانا لصأ و رهقلةملا مسالاواذكب الف تن ىرهودباةمتتلا
 و و

 35 هر .أىلعلدتساومه خبه كد ويسمع اهواد اواو نمتلدم زا نافلاةمتلا هديسبا

 0 مل اولع ص ل ث محيط ,رلاوداولا وا وكس لوهان لو ما ىهبرعلالوقب كج
 5 8 للا عا سدو ”وعا هم

 1 ل فورم ق نمش ٠ وفلل يزل

 و 7 5 2 ووو

 00 5 ةضغيربغنم ملا اقام
 لا ماس 4

 لثم امانا تحمأ هيما اذ(لنيركل اش درو 3 . لا بتراصانذا لف ل رلمي و

 ” ووو 7 و 0 <

 متدقو اولا «لدباتلاو مهولان متلعق همهتلا ةمهتىف سدح هن أثيدحلا فو ءاودا تأودأ

 حضاولاي طلا مهولا ثيللا لاق عساولا ب رطلا م واو ميلا بستان هسيف تلتف

 هبجاصريع هو هريعي فضي دسمأ لاق رداصملا اردص ؛ ودرا ولاد ريئذلا

 لك ءاوُص مو رداص * دراو امها ا

 هنقان سيم راوذلاك اعساوانقي رطمهولايدارأ
 9 مس دهم مسساء 7

 بصعلاو حاولالاو ةزيكلاالا د# تبقيامومهول ابن 1 ظ ظ

 تيمكلالاق ع الاوامّصع ال مشوا دارأ 1[
 د لا هع 7

 لال ةمشوب مالطقلا صق * ةراتو بارسا اةيدر بات ش

 ماهو أ عجباو توقد عملا لولب الا نموه ىل - ءقولاهلجاولاج رلا ني مشوا و
2997 

 ىلارعالا نبا مأو ةجرتىف لاق 0 0 لولا م مذلا لما ولا تمللالاعتو مهوو موو و



 (مهو) ميل فرح ه واولا لصف لكل

 اذهلصأودماو عصا ىأتاشب لو وأهله أهلا عجب دقو فوعنب نعسرلا دبع م00 1

 ىلع : لو أمه, است مدح ىلع لو أامثيدحلا فو ثددحلا ىناهرت ذرركنو عاتجالان مهلك

 تعوم عما اذالحرلا رابعا واول اقتلوا ىاسلاو 0س

 1 ا لمالاو ملثم لاح رلان مديل هولهنا فار عالانبالافو رةسيهادىأةيها ده 10 وذ 34
 اطقدوامنو داع ريالا موبار او 6 مدا ىلا ل وفيضأ مالوم لا و هو 0

 قدر رمل ومالا دشن وولي اذا اوى ره دولا

 دادملا طقه منو ناك * ىتح هيلع نادل ودق
- - 

 - م5 < 2

 | تاك لود ئشلا مهو هومهو باقللو ماهوأعدلباو بلقلا تارطتسن ممول (مدد)

 ووو. موعم 9

 | حوسبة ير تزوجت رونا اولا نكلوأ ةوجولا

 9 9 شام امص د و ع 2

 «مهودعبرادلا تفرعان" الف دع مهوتلا
 َ همه ع

 ١ اةفاوبن تطلع ىأاذكواذك شنها : وهملَمْءْأ ذاءوشلات تمهو اوادكواذك

 نيكل تالص راف قصد سوديلعهتل لصون ثبدح فو مهوأ هلك هنك رت رولا
 ع و < ه5 ع

 ًايشدن الص نم 1 هنآ أو هرغظنيإ كد ح | غفر ومش والت ق كلاّقذكت : الصف تءهوأ

 دروأو طاغلل ىأ سلاجوهو موال دصمهنأثي دخلا ىفو طاع اذا مهو طةسأاذا مهوأ مدالا

 ىلعاذه لاق مهياال شكو لاق ٌتدهَوكا "اك هليقلاقذ اشي ؟ثيدحلا اذهٌضعيريثالا ا

 لمقتسمنو زمسؤي برعلان 2 زمهلا ترسسكفواولاو جامل صالا مهضعبت ف

 هيلو بعذاب سبل ةووءانواولا تءلقنام مهو أةزمهرسك لف زعتر لع ءانولوة.فلعق

 سل مه

 10 تمطواءارغلا م 8 0 اةتومستالصلا فتمهوواهس ءامهالكمهووامهو ةالصلا ىف مهوو

 7و <

 مهوهنأثيدحلا فو اًطيمهأ اذكواذكىلا تق تان ثلا ىلا كمهو يهذاذاف هممهَوو

 هم و ع

 امو مهأ هريغدي رتتن و 0 ا

 اددتط ء اس وودربغديرتت:اودملا كَمَهَو هذا ذا امهو 0 أعلا ملأت هو ىرهوملا

 0 طقرالاد.ه ىرينبادشنأو هلشم م دودلاواماهبا ىريغُتمهوأو

 طقسأ| ذك باسهل نسمكو ايمو طلغءاهلا رمسكب مشو و *« رظلاو عاق ولا ميشولد مع *

 دشنأو ءاوسمهوومهوو مهوأفارعالا نبا لافو باكلاو مالكا !ىفكلذكو



 1؟4 (09) ميلا فرح « واولال دف ظ

 وهو كنانسأ نمكناسسا فولط هجر ام مل ولالدلنا هدير أمل ءقو ماعطلا نم طقاتام

 مقو وكلا تنده مكونه مم ( هعضوم فروك ْذ»
 نامل املا ”وء

 ىرهوحلادشنأو درلا يقدر ل.قوهرهقو لذه ووافق لجرلا

 5 04 موب - 01 كس 4 ا

 ثومللا راد نيم طبل م * صام هلعاصتتلا م 07

 مولا ارامل هوو رنج ءلجرا ري طقلاو

 ةرلادشأ هند اح نع قرا منقول ال هكرو هال هسودةو نزلا ديدشل وكول

 مالكلاب كوبل كنا تب كسلا ا هدراكأ هاون ءهقلاقيو « مو رتاج اتسزاجأ ه دشدنأو

 و ظامرع | رلمو ع

 رمسك مولا ىروما رجزلاوددوتلامقوُتلا لوةيابب .ارعأتعقسو لاق "ىلع بثوتتو بكرت ىأ
 اهجرولاقا ابنك أو تئاطوىأ ضرالا تقوو هاذ اذاو دعلا هنا مكو لاقي هلملذبتو لسا

 للا لبقو اصعلا ل قو طويلا ل فو 00 ولاد م ءوكوألاكلذكو فاكبلاءتدكواولا

 ىذعالا لوقامأو بد 4 هيأك فديردنءاهاوردي زونأ لاق

 مدا + ادىداو هلالّدا * « اهنعيوا رونا ماها ١

 همعل ودم كيىأ حالك مقوس الذ ,كلقتبسلا و هنرثق فل ىتاداتسللا انعملاو

 ثددسحلاف اهو ذ ددروداقو هبلاةفاضمٌةفو رعممقاوذ وورد وة دملا ماظآن مم أمها وو

 رعاشلال اق

 اق اقل أ موياريصح باهل « ةباهمىذنع رو ري ىدرلا ناو

 "نلمهملاءاخلاب ريّصح هنأ موضعي 35 يرن فتئاكَل اريَضُح هل لاقي حيرت نزح - نملح .ر وهو

 5 راس سدللاقهللاهجبر ىوحتلا”ىطاشلانيدلا ضر زحشلا طخي ةيشاحانهتر ًروريغال

 7 56 لأ هقاوافالخا يف لعأال اقل هم وأى واسوي [ئيز وهاس وج زدنا
7 

 موكولاوموقوملا ىاسكلا هنأ .غاو عوبئشلا ند .ّقوودرلا دشأ هتجاحن ءهدر امولدرلا

 ا , لف تيعرو تاك أو تءاطو ضرالا تكو و هنا ى أه . ؟وويهالا هكوونأ دز اديدشلا

 ا 1 لولاو 0 (موإ)ةعسشنلا كول وُةعسشملاةظعلا هك ىلا كار ءالانبا سانلا سام

 لولا وبلا لوول فانتا ىلا ردنا نكي ىذا 5 مولاو لح زلاو حب 0

 دب نان عممد بع و لاق 1, ود و ريغ وس ءزنجأ عنص اعط ل ىشلدقو كالمالاو س ءرعلا ماعط

 ىنلا لاقو ٌةعيقتلا كالمالا»بفعىذلاوةملولا سرعلا دنع عيسي ىذلاعاعطلا ىعسلوقي

 (رشعسداس برعلاناسأ - 11)

 اذهةعبشملا ةظغلا هلوق
 بيذتلاولصالاام ]إإ

 اهعيجابهبفو ةلمكستلاو
 ةهيعملا تيشلاب ةعيسشملا

 هسا“ هردك نموف اقلك



 (معو) 2٠  مملافرح « ءاولالضف 14

 سال و و 1

 لاعب لاق هنأ بدمح نب سنون نع ىرهزالارت 6 و ]إ ةمهتلا ةمظ ولا كارعالانبا ١ بدذهتلا
 - 3 ةهلومدس ل ع 0 و" ر يبل مهد9و عد 95-

 لافو * 7 « دشناو ىمعنااهل تلقىااس ومع ارادلا سمعو

 :رانع لوق نعءالعلا نب ورعونأ لئسوسنوبلاق اًحاص ىعاهل لاق رادلا و معو ىرهوم ا

 ءاعدلاةرثكدار ًوهدبربر كلا ى بع وواطلا .ءباموهلاقف »* تاو ”ةلمعرا داحامص ى خو *

 نوكيفاحابص ناو كويت لاساذا معي نكن مناكنا ىرهزالا لاك ءاقتسْسالااه

0 7 

 ما هانعمن أح اس مريس ى هانت فسو هان ءمسىذلاولاك ّى ر روألاساذا ىمعن ع نما أ

 لاق دحاو ىنععاحايص معواح ص مثا لاسقو واق ىنارعالان با نعىو ر كلذ تس اًمابص

 اذ_ه 00 3 7 شع اينجل م فق 0 1 0 زالا

 صدم © ج

 «(مغ 59 37 57 اسال 00 عولاو عاجلا يار |و هب ريخأ

 بريح نعيد ىرئيادشنأ و ترا وياو لحدلا مواد(

 رثومانئلط كما ذا #23 معو راق اسي كلمانو

 ا | طع هو 1 2 ول

 قوعوباوقبس) ميت قاتاو ]هةر دعقو- ه' اموغؤا بلطي نمانن وطي هب ةنورلاقو

 7 لاق ماهو هعجيو رودصلا تراثا دل م .ةولاو رتل مولا مال الوب لعاج

 . ا ا -ٍ

 مضودونةح ع ًاريسكلابهملعم روم حل ارتاتحتلا مغولاو 5-3 مالا لعمان 3

 1 7 اله -* ه8 مدد 5 م8-7-5- و
 لاتتقلا مغولاو لاَ :غااذامُعوودوةح مغول جر و وههمتوأو مووامتو واسعو موي هد دسص

 اذا هلا فلاطالا تعج لامعلا فار ا كو ”ل_قواولت امنا وموقلا مو وو
 مهو. 69

 - 5و و ١و دس < هيو

 نمري1تاناسنالان ءربقنأ مغولاديز فأن ءبيذهتلا ةمدهم نيغلاهممغل ل ثماضي أ هنقينسأ

 ٌتعو لاق هنةمت الشر هريخ أ ناف هنع تدخلا ريخلا لهجاذا ناسكلا هقضالءاز وءارو
 نبأ خ نع كلذلكى مه وأ جوملا بهذو عوكل يذوب هذئوذلا لاهو اربع

 تهع-لوقب ىرقعملا مها انأ تعم“ بارتونأ لاق س لا معولادب فأن ءةد2 نا فلو ءالا

 دموعه © هم

 دل يعل معولاو لاك اندر هعوو ةمعادنم ا

- 

 مهألوهسسات اقف ه «٠ ملا[ كْمسامتو تعم

 منول هنالانبا لاك َمَُقلااورطاو مهلا اون ثيد|-اىفدلوقو يئطبأ لى لو يشأ ل لاق
 11 ا ا لا

 م

مَعأ ارمهناتكو وهفَقَحإَم ريض ريح اع و هن معو و 1 ا
 نأرمغن نمهتريَخ اذا اجعو

 اةينينسي. دة ننوسا“



 ا؟0 2 (مظو) ملا فرح « واولال صف

 رخ الالوقهل مو

 أ انود باله « وحول ناسخ قدصناسفو
 ”«" م4 34 -

 رم مرات دنعن * ود ميال رفا لآ نم ١

 م الا مضوأو اهم اهماضوأن لب الاواهنافكتأن مّلاجسرلا ىندُمنيعلا نا للا فو ماضوأ ع او

 مولا كمبسستي جالو َنَيَصَو زاويه مولا ىلع هعضوهلمضوأو

 م8 هك مو. --

 ةيور لاق لك ًافماعطلا هيلع عضوامم مواد مورو مهنا دف جب عقوأ ضو ىلع مك و

 مدع 7

 انغا لاق هنأ ه_:عهللا ىضرباطخلا ننرسع ثندح ىفو 5 شوف 1 مدل قدك اد 1

 ىنلاةيرابلاوة يدشن مدولا ىمدالا لاق د سعوب لاق هن يامال مقوم

 صدا 5 سو ءءء

 عفدب وه-:عنذينأالادحأ نم معنا 11100100 وة مللااهيلع عضو

 اذا اهتيدابىف برعلا ةداعن م ىلع ىذلا م معلا ضخاماز وصتولأ لاق

 مدل َىدَشَتَو ضعي ىلع شع مشو ارب كرماوي نأ هنووستقي ىلا ةعاجلو#عب رك

 اهرج طقسا ذاف ران و دو ممدالازيس هذولا ىلع عطقا ودقارعن عج 3 هيلععضو و

 "ياهلا هيختعقَواذاف كلذ نمدحأ عيالنا اره ىلع رخأدعيةءاوشو لا نمءاش ندىوتما

 قوما لا هيسشفدحأ دل شري إو هشبل مول نع هلو هعستمو و ورا فكي رش

 يهد يأ كتل عاذا فا كلالاق مولا ىلءمادامو الان نبل لن عانتا '
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 لكلا نزلا ل_:ُولاومأا ماتيو كتان سبب ِء 2 همضأ

 لاق ىرعوجلا معومشكمو مييلا نو: -هف لملق مهو مودل ىلعنولزموقلا هولا عمتجل
 و 0-2 5 28 ان 4 3 : 510 4 0 7 ا 3

 موقلا ةمضولاوةناقلوأ 00 ا و لا ةعضولاو ةعضولا ىلا رعالا نا

 - هد -ٍِ 13 ا -

 ىريبدلا قابآن با لوقهذمو ىرب سا لاق موق ىلع نولزن.ةمهددع لقب ظ

 فولي ميشو * ورع نببعك نم مى
07 - 

 ثا ب ع

 موةلاواورانقتو ا.بتاموضوموقلا موو مدعو اذا نال فذ ل

 هريغج ىف ناو ةسعاسجب ىأ س انل ان نم ةمشو ىف مهو ذب راقتم عام ى أ نيكستلا::د--او وةك 7

 وهن هدءو 5< #2 دمع |

 عوانة جر موو تتسم ُث ساو ةعاج أل منن «ةعشول |

 «(مطد) عضوم مضوالاو رصتبلاو طولا نيبام م عضوا ش وحلا باطالاونألاقو اهلعأ |

 ؛(مظو )ب مطأةحج رتفزمهلا فر ذداقو دوك سندحأ م 1 مو سووا يل رلامطوو مار رأ أةلاملو |
-3 

3 
 "نوف

 . سا لل



 (مخو) ممملا فرح #* واولا لصف ل

 نءالاقر عنبا ثيدحىعئل ةجبرنىفريثالا نبارك ذود رق نوناغهنأ ىزامرلسا نع نامعوبأ معز
 سس فو ,رعملاو اه ١ راغم موهو نانسَسآلا وعفيفتتل اوريتح اال الاف مولا عفانلاق ةعئاولا

 0 يدر ودل صولا (مسد) مع قاوباغشلاو دجال أم ولا فت الا

 بيعلا مضولاوهعد صام 2-2 رع رسل هي نددشادا"ىذلا تو و موتانا ءذهبلاستب

 لاق دلي وتم وسل اف

 5 اديك .٠ - 2 د ىلا مجوص# -ح

 تم اع سىس 2 نوم ع 0 مهيد.

 بنديد-خاالواروغد- 00 اراق انتا يل رادفمب ع

 هم 7< 89و

 هعضومقروك ذمو هو ةمشولك مالكلا ىف ْبيعلاَهْبألا هنممالك ىتبالوعشو تعالو

 راعلاو علا, مصولاو: تلك قوداالا دوك مثولدبصوأ ضر ا

 رعاشلال اق ٌبيعىأ دون الف ىاملاقي
 < دى هس و

 رو نيمار اند 03 0
7 

 كس بيب( يس || | حي بي إ-إبإببب بيبي

0-5 

 ىلا هلة وود اقلاع وايوبت 0 مص هواهيفدانقو معلا مهدولاءارهثلا

 ا نق دشنأ لفها ل مح دو

 05 وس-و 5ظ) هه ى ه7 ©6833 مدس

 0 ضم د ' .همدالو هلا سوي قلي

 ا هم. ٠.5 ه سدعو

 دق ىوطلالامْدم قد ع هوست ماعط ن نحو

 - جيء ا

 دسللاق هلسكو هرتقههدوو

سكل | صو هيام صعاو »+ لكراف اليحر تدراذاو
 ل

 هع 2 5

 ا
 0 ارتست ا

: 

 0 ناو ل دمده:دقو ب ينك رين بتتالداا

 2 5 مس

 0 هوب اى لك مذولا (مدد) ايفاواحتالودود حلا ةماقاىفاورتالىأ يدل قرصا

 قل مطلاوهليقو ىلا لاق ضردالا نمو ةراوأبشخ نم ملا هسبلع

4 

 قاتلا ضمد وه لبقو

 مضورهطظ ىلع راز ركالو د عال :اىاربسل



 ١ ؟© متن ملا فرح 5 واولا لصف

 و 3 ,» هر ل 0 ه2 و

 لد ءلاةشوقشمىأ هثكسمدبلاةموشو مس رسام تابواسهسأو فينك نم فرش ااه نء هنا ضر

 مث 85 تصد وي أيإ و ما

 اهتسا تءْموةأ سما ةمعشنملاو رمانة 9057 :ىمظع الف لاقي ل م*ثنبا ءاننلاب

 رودةمونأ لاق ةحافلاو تقول رم واشمأ قابلا لاو اهلَرسحانوكيل

 ف طوطخةاهكاو ةيمطلا مويثوو لسمتو ساند طب ةمشن "وم لصالا هسا

 هتئيطخ مدومالسلا هنظد رادت يدا ف و 00-0 .ةفيانلا لاقو نيالا

 4 مشو اورمشولا شن هفك ىفاهشنهانعم هع 00 رسالات ”اواماعل هيفا عياش فك ف

 كيشوا و تابنلا نمأ.شاهيف توأراذا ضرالات وأ و تضل 1ىف ثامنلا نمءارتث ولا

 ترص ًااذا ثدنلا م مول يقهنمو 3 دعاورب مثوأاماثا ف يلا ىلا قربا نما ديءاعسلا

 رعاشلال اق قرم نيد قربأ الو اوهديرو لاك افيفخاع :1 عل قربلا مدوأو وأ

 أمت نم ْىد ةرسهطظادذا ضرالا تو ثمللا لاقو »* اه ءأىرين مان .*
 قه *

 ىف لادم ول لاك هسمقر طذاذا اماشدإ رمال ناك نالف مشو واو

 س < م

 5 ادالباوىرذبمثرأ « زارا لاقذخأ ىثكاذر فيمتو أو« امتوأاماذا يراهن 05
0 5-53 

 7-1 ل و 9موس

 ىفارسعالان بان 01 داو د ا و .فمشوأو قربسلا مشوا 58 اينئاباراتوأ

 و نك# - <هو ةففي و 8وم ل

 تالاذا نامل مو او هكضن ع مشوأ يم لاقوة ةدشح ىلأن 2 نول ؛ًادنبامركلا مثوأو

 هلوقو تداطو

 انهئون يح ههجبو ةلارآلا نصفك دحام ضي ناك آلا فولوفأ

 َ م س5 د تس جاكم

 لاش رار ىأسةواعلا باس اموز لح مو ده وادي نوف موو مو كف د

 2 98ه < ه تم ةم 1 5 ع

 لك | ة6وثو ةيمصع امو نيب عه طك | .ثو ءاسءاموتواد وأ ارش مالكىأ ةمشوانش

 ه1١

 مدطوم مثولاو اهاكح 4 ىأا كيو ام قار را ىلع د_>قىو

 ىلارعالانءادشنأ

 بوس © دووم 1

 رمامعلا لم راوك ألا بعش ىلع * مهتانلكدت ولام دد در

 أنءاح - نواؤقباك صرخ نم 3 الد لا تامدق مهئامعفمهقانعأ | هتان زاروا

 دسم زةم

 مشو هللاقي تادلة ءاس ا نودع ةعم رنملئابق يلوذ موا هنانلتضت

 كدا , رجلوقىفمشولاو عص ومع .وسؤل او ةماملا
 0 هم 32ه - د سور او م<

 ماعلا ليملمكاوا راو 5 تركشت ى تح مشولاو ىرقرق تفع



 مش ملف رح « واولا لصف ا
 سس ييسسلل

 ا
65857 

 ةهنوقراج نأ ثلاوة عميس ىأ مس كراج تاكا ةيالة صقل

 أرك ذ هوس نأ كاذاولاامناوهديسنبا لاق د0 مادونا لو اسولان هوتشمت أها ملا

 اذهرك ذينأ ب < نكي سابعلاوب أ لاسقف ءالعفا باد تعم نا ركسكت العت عم ميخرتلا ىفءاسمسأ

 | فرس :ماممتاولاك مش د مح ا

 قمتادب ويسلوةركيو أىوقعش ز رو ةنن ايلول هلش ملا ةنمست <. .اءتيلغشسح

 لعرك وأ «ًا عما غاونانأ 9 با. ىلع ةحوتغمتن اكناوةزمههواو ترلق مءامسو لصالا

 0 رو رس نر كتةمأعا وسسناللوقلااذ_هباك را

01 

 ةركنءاه-أو قرص:.النأهبوبسلوقىابقولدبلا ىلا بهذفاهْبوكلذاَبْلطَتا م س ى
 اهت'الةفرعمو :فرصنتا ماقد وبس بهذمريغ ىلعامأو ءال_ءقدد:ع هنال ةفرعمال

 ”نمامعدنعاهن "الكل ذو ءاسنلاءامسآ ى نعد أ هيفزكي كأوهب ونسب هذمو رات اكل اعفأ

 هيوبيسلى بش و لاق مسا عجا موك ىعمن مءاسنلا ةيهست ىف هيأ فن سلا ىهو ةماسولا : 2-3 5 و 35 5 50 0 ذأ“ ا

 ناو م س أ نمءامسأ مهو: كلذكف د ىاس هناليبك رتلااذهمددعناو وءاياجنأ ىلع

 هعب ىلعاهتمتسأ مدس الا ةفلنيشلاو عر ولا مولا وانهد الا بيك رتلا اذ_همدع

 اهعارذ ىلعتًرملاهلءيئام مش ا تامالعلاموشولاو موسولا لهنا (يض)

 ديسللا# ماشووم وشو عج ا ووصتلا ُناَحَدوهَو ر ونلانوس م ريالا
 هما < هم < 2-8 ه8 ئوءا )هم 10

 كلذكو متو وامْتواهعارذ تمودقو ضرع ىوريو * اهماشو ن وقوف ص هرعت فقل *

| 

 كلم د أ نقلا

 هو م 5< - ١ هم -ٍ 5 و عك

 اهثومادضاوولصتادغ ٠ اىستلاةهطاقنمترت ذ
 و هو #«# 3<

 * اثرملا هلع ىركتاهلايدع 2
 و ٍُْ ل 2 و3 5 هو ->- سه

 ميل اوهوروتلاا_ملعرذم ةرياناهر رخام ودس. لا مشو وعقربلا ميلا واهللا بد_عىورب و ظ

 قو هتملطو أ شولا تدار ةأرملا تهّتوَدسساو همشين أ هآسههتوم_هاو مولا اضيأمشالاو

 538 ديلا قتلا دبسعوبأ لاك ةمشتوملا هبو ريمهضعبو ةمْيوتْلاوُةمشاولا تنعأ ثيدحلا

 ليتلاوأل كلامو م يفوح لصووأتراياهمستمواهفكر طرف تاك ةأركلانأ

 ج_ امن 237 5

 ار ع فس نركب اهاشإسج فو رض أ هرث أ رزمف مصشلا نا دولار ولابوأ

 ىذر

7 

 ا
 ا
 ١

1 
| 

 3 ددسن علو أت هب وسسن اكن اوهرهاظ ىلع سكرت اذه ىعم سا ذاركب ىف آس هذمد دعب نأ

 هيسردصوو وروي وبا كيرلا"



 يو هس

 مييوحن ياللاز 0 ا ةيلهاخلافيرعلاقاو 8 م.«اوم تناك

0 

 اذاموقا ادعو ةقرعان ذم المفر 3 ءكالذكو هأن دوش انما لا واسم سوم هنمو

 لاش ءومسساوملا لهأدب رب رب *» مسساوملا اهم لا رع ٌضابح ٠ رعاشلا لوقو مهّديعاود

 00 يس ولاول الموس الادارأ

 نسل حاحا هي عت ىذلاتولوهو موس عجب ه مالا نال عج نيس شعيل

 3205 - لا لإ

 0 2 ئشلا هيف مسسولو مهل ]عم هنال نامز المساعن هلع موو م ولا كلي مسوهناك

 1 هق « غ85

 همفانق ةرع كأم ا همدخ أ مش سرت ى أري هيف تعمووهنما رث أ هيف تبأ أرى اريخت الف ىف

 و مسدود

 لدقو "0 هل ارم ثا مهالك اه حرغوا نأ ةاحلا لهامواو متم ا

 رع ولا برعلا مالكر و دنمو لاق ٌباضخاهةرو ةركث ةم-ولاو مسي مولا ث هلا ًلظءلاوع

 ع

 هيبيضتخ ل طغلايتسا اريك ةمسولا ىر هوما ناد ومخلان مهرع_غوءارس ذا هلاو نيسلا

 نسوا د هد->ىو مو تلقمنمترمأ ذوواولام طل الولاف ة- غلاهتمكستو

 بترا رص لق وجد ليفة مدونات امهنأ 00 0

 22 سل 9 3 0 2 2

 ىئاهمدل 3 م -1طاقو 3 50 يس ميسو ارجل

 لشم ىهف عاسمم هانا اهمكسولاةسوءاو بوو فسدت ناو

 : 0 ميسون الفو لاجل ًااهلع ناك اذان ءسملاو ةماسولا نم

 7 5 وةصيص 30 2 رتل شماشب 0 2 و وام 7 3 0 وللا

 ما ىلع" رين
 ناد © نعل 9 ش

 ماقلادسعب دوه هيلا تمن لالا تازرم ا لمطتو 7 ظ

 ى ساو 2 ش

 ماسولاو منوم 3 »* هلع و ريرتاعج

 ءىضولان را ةماسولا مب 22 وويل ىهتفصوو وسلا لع فوط امل

 لاق هنو ىنالاو تيا

 معا م مم

 اهنيك مسذاكت اودع ىلع 3-3 ةهضوأ بساع تيل
 57 ست دعس

 00 و 0 م:ةوس

 ردسي لصصالاب ضاسإ لأ لات عشا شر عتيد فو نمل هيبلغاذا هتمسوفانالفتمءاوو دارأ
 تاك سخ

 كلا 5



 ا 1 (مسو)' 2: ميلا فرخ م واولا لصف ا

 واوءانلا لص ىرشوملا لاق ةيقاعمربخالا م.-ايسو مساومعجلاو باودلا هبمسسون ىذلائشلاوأ

 مس مسيملا رْئالاق "00 - 000 تةشنأف

 اهنا اهلل 4 د قرع

 ةديددلا ىه سيما هديقو ثلا فو 2-2 0 ديرب سدأق

 سس وو

 ىأمودوملوقتةيكر أ اثللا ملا !ةرسكلةنواولا تيد مسوم ةلصأواهباكوكي ى مآ

 ُّظ زبزعلا لب زتتلاق و هك الع نوكس م :راوأدذأ عطقاماوث لان اهبافرميتم-نزسودق
 2 سما ع

1 

 هيف ةمسولا ناو قدءلاو لاب ارث أأيهسيسو مم هناودلات دا نووطرسلا ىلع هعساس
 ن0

 هس دك 5
 ناسنالا نمميسم لك ىلع ثيدحلا ىفهلوقو اهلفسأ فق تا نمل ىهو موسم عزدرخ

 ه:2 هما هر

 | ١ [ةيووسع لكى أدار اناظر ذاك ناب اور فا ذكريات قدم

 مولا باشلاو منو از العشار 0ع 1لاق و مسفاذكعلاهٌةقدهتا

8 4 

 2 ل رش: قريشا ه سف تدسو دقو 57 .وسومنالقو> ورشا ةمسإ ى رمل 7 لا ا

 ةنسلا لوأ ارث أ يفراصيف اعلا يا را ع رلا رلوأ ل

 مهاتتلا يمهل هع مدا ف 'فركادعب نوكير ع مولاه و

 مسا مالا ع رلا لايق ىفرطملا 0 عمدالا كر رلا هع

 1 فرصلا رع -اوهو مل للا مدان ثمل رخؤملاولدلا عو دءاهلد أن مسولا

 ميلا لابس تابتلابض الا ميهنالذوالا عي رلارطم ىو يرتهوملا ءاتنلا رخآف

 1 زحل او ولا الكب ظل حرلاسونو

 ٠ ياا م ةدعق ع

 م وتم نعاظ نب ءةهجو ىلع #* ردع معاون مؤذلكَنيْسأو

 لدهلارذك ى لوقو ضرال !تءسودقوهدرسنبا

 هم #وم 5 ىو هد ىو 2-68-3982 2

 يجدكر راسن اودح مق هلازجت سه نولي

 واونملدباذ- 1 1 و عي مل بلع ىحو ٍبلَعْةتاينلانضرالا م سدارأ

 73 + ن< ع هو 7 هور اك 3 2 00

 جلا هودو ه 00 دف سو ا ادق زواجشال أ حذقمدورسصنأو

 نابل عامل لس 0 و م ومزاحوذ ىناعللا لاق امهم قولو

 كلذكو يلا عقم يملا -قمثدللا مسسولا اود( ويسود الف قاوألاو اذك اهيف قاوسالاوهلوق



 ا :

 . ملا يون ه واولا ليم ا؟1 (مسو)

 مولا لساماك امهالك مدرللخأو يسرا ظ
 72 م مس

 اموهامعن ءالفتدي ف و ا هد أمشي لا «هاناسل فاتح اذا لوقي مولا ىو ريو ظ

 ءانلاواسوه ىرنننا لا 9. مما [قاستنك نا #* ىر_هو+لاهدروأ رج رلااذ هو

 [نبا ىء«رافناكم ىليدبكو رورومثئلاودولاقضوملاىفءاملا يبيك ملابداج كودو

 غمد هو و

 عيان زول فوملا مللاعزب ولاو ة هيد ءزولاو منح وبطموهو فا ذادار 1 ىلار ءالا

 ما س رو مما و يور

 محتمل اقلب سرب 3 "اهل زح ..طي نأ ب اي_ذأأ نسر محللا نماهرتو ىقناقعلا لدطرأ

 دس سول

 | باودلاو رهونخلا ن نوبي نسر اواطتغلا له ات نكد نا لال مددبلكوؤا

 هوو و

أ بابضلان مةمْزَولا لو ىنالكلا تمومدعسوب [لاقاذك هب لعش م1 حز ولا
 ماه خطب ن

 لثمىلا للقلب ما اشيأدا 07 هيلا تسصؤسا

 | 2م ولا

 مذولاَنم مءامالل ع * , سلك عشت ض

 قابلامعللانوكبنأو صل نوكينأوذ فلا مَنْ امنوكينزوصمدي الات

 سرس سس

 سمع 5

 ماهذت اويناتك امد ٍجزراصاذا بركب زي ءللا لاقي ثدللا لا. علا نعلدمىذلا

 1 ايرف ضي لدن ني ةمالس لاو ضءنىلاهضعن

 هس د هم د1 ن7 د هرم وا 7

 اي ُط ءاومزاه+و 35 مذا ريو مضافا

 ميطقلا نب سقلا معلا ا ةرثكمزوةقانو

 2 ا -

 تك رثالا لوا ريغامزو < هه .ةث لك كي لازبال نم
 ذي هع

 وهىذلام .ندكسارك ذ دعم مدي- -2:دقو هني> فأي الار ودل ١ نيعرولاو ءامولا يدا مروا

 مد ىلإ .ءألا نع هلام نمو سهذاذا هيئات ل 0 ظ

 مع رلالاب 5 نايلصو ع سَ أدوا تل

 #نةم تس

 ضوع*اهلاو كو ة رت .ف رثأاذاةمتوا نمو هعسودقو الااهطكا مادبأ عشرتلوقي |

2 

 هسفنللعحادأ لسا مولا, يأ فدل لبا ميلك هنأ ثيدملا فو وواولان 2
2 

| 

5 0: 
| 

 مر 1
 ٠

 د
١ 
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 ةاوكملا ميلاد وسلا بورش نعل هبمسوم سولو وواومالا لادا هيف رعي 1

 ( رشع سدس برعلاناسل - 13)

١ 
١ 

 ظ 7

 ثكي .٠ 5

 ىزملازحرلا اذ_.هوهلوق

 قامهدارراد_ءبئلمكتا ١

 داشنالا سنام :رهوملا

 ةءاورااودوجو نمريسغم

 م وكلع مهاناسب ٍش

 مورالا فات دواعم

 ميز وىود نيدو
 مو رالخأو ىسرافب

 مودا لجلاك امهالك
 معلاودهملادعب بكر

 مومدةحايص ىلعالرغ
 ى.سعقفلا ده نال رلاو

 ىأأ- اجٍباجهلوقب دارأ
 ىثو ةساحلا قءامالاءماح

 هيعصمو تك ها ضوحلا

 ىلام_هللا لاقي ثسللا هلوق

 اذكه ءامزو ةقابو هلوق

 ةدالاهذهىف لصالا هر ذ

 "تت هأ

 ضسملاولصالابضااذك
 رغاظ هل



 7 (عنو)_جلافرح « داو لس 5
35-9 

 مذضلا مدوملاواهعرش مرواذاةقاسلا تمرو ا وري جتومفنا يمت اذااعر وهن ودع :ايثالفمروو

 ةقرطلاه لاحرلا نم

 انما اكس داعىتح لالا نم 1 عبر أوي ذعلاه ناب 24

 / ىدعملا لاك لاطو نما وهو وتل موانع ىلا نوكيدفو

 وهم ل نه ة ا دوع هم

 ” لعشر زنم داو كرر لطم

 قيَريلا لاك ةعاجلا مروالاو

 مروالااهعزاو نعم ىدأ 2 يارس بولس

 ١ ناز لت ىرودعاس (مغردإ) ةاذقا يوني سعوا املا

 رص ىنأ لوقو

 بضم نان اوردر ام * هنن ل. بوكر وىداسوكاو
 00 1 2( ةتملاالوأدا نتالواولاولواتالالصأالا 2 ” وفواولا نوكمالو لاق
 < ء 5 مهد

 لا عج مزولاو نيل ءاضق زول فهم تحل بقوم رو

 ١ 1 0 7 اة لك ابوهلاةيدغلا نا هلم مويا قفساوة آل

 ةممالاك ةذيدشلا هبل زولاىربئبا هَسْقنمزودقو هلمللاو موملا
 و - - 8 #ه عه س

 : ميزواهل يعير أةخرصصك 3 ا

 نمةمزلا عزولاوةعزولاو ذواد ذو عهباوممللان تحل + زولاو عطشلا معلا زوو

 ديعسى لأن عىردوذاءاكح ولكم نم عجب امم واو اهيدشُي ىلا صوُاةِلاو لسقملا

 دشنأو راد نعرهزالا أن ع

 لعد د اوب وير ةنيرئان اواو
 عدو

 ش 293ه ع

 0 مرولا ثمللا لال وع عز زوةدحاولاو مودي قلل ىشي علطلاوهلا قو زب ىلع كوريو

 و < لّيسلا ءزولاومعزو 3 اونيذخملا مل نمراسماامعزولا ولقب ن ساو يهم 3

 ىنا ارعالانبادثنأ ملةرثكو لومي جرو للم ل سدهلا

 نكالوملا 41 اي # د ركع ار وماَعف

 - م ةو

 زجارلالافدتشاومج لضءلاذا ذو يذلا 2م ءالاريتكمناك ناسا

 0 2- و5

 منو ىوك لعل عاف + ريقخأىرا كرست



 كضيارفة ساو ئااتع ا و يا فا ىلا الع ماما عبار و
 7 1 006 55 هب 0

 14 (مرو) مملافرح « واولالصف
 000000 سس سس سس سس سس سس

 قالا نيو متع ىلا ىرعلا نيب ىذلاط ماوه لبقو ىلا ف قارا بد مة ىذلاب 4 9 9 7 . . . 0 3 أ :
 ةمدكوس

 م ؟وتاذةموذومولدواهمدو د ء[ةمدو اواغاذو اهلل هاهم و ا

 ايس اواي اهودشاذافمَدؤكولدلا تمذود فاهناذآ ار ويس عطقنا اذاولدلل لوقت بز ءلاو

 ولدلا فدي لاقاهمدو عطقنا ةمذوىهف مدون لدلا تمد و

 اهلائاماهرث قاهلاغمأ د اهلاممأ تمذومأت مدح
- 

 |[00 8 1 8ع

 انس الوءاجامذ 10 ارم ءىلات افىولدتلسرأ أ لاهو

 ىأءاقسلا مرو او امهم ء هللا ىضراهابأش مت ةشناعشي ددىفو رهلاوأ أز-لاةدارا ىلعرك د

 اهأ ارعمدعل ءاقسالا نع نط متناك ىااولداادب 8 .لطعلا مو اوىرخأ ةباو رو ةمَدوامدَد

 ةليعن ا نعذو نيستا ىلع ذوو عطقنا سفن دول مذقواهدويسعالهتلاو

 لاق هعلبقىأ هنم همذوام هعذولاو هعطف

 ٍ 5 0 و ل ِ
 مادو ىلا ضب ىلع باغ 35 موضع موقلاو اوه أنك لنا

 نءكورو باعث نع هقُّتء فنوكتة - طق باكلا ةعذووةدالقب ب الكلا مو نأ ؛ذودلو

 لاسم أام لكف هللا م اترك ذوهلسرأو هتسدواذا لاقف باكلا دّسصن ءلئس هنأ ةريرهفأ

 بلطيالن [هعدوَس دارأ بد ياما هنرلعل رع ديس اش ميذوبو لكأ: لامك دلع
2 <2 

 اطيل تن ثيدحلا وألاو طق ئلازويسلا ذولا نمو آميمشنالواتلا 0

 هنمل معو ذومعجبو وأعيد قلو ثلا نبا لاق هدو ىلع ىدب تعضوف

 ا كاع يق أو باكللابناطمشلا هم_ثفاهيف طد ب1 بالكلا قانعأى عضْوةدالق

 (مدزل راس أ ةمدول همك طدرفهنعهللا كرر ,عثد دح فو بالكل اةدالق ىلع شياقلا
 و

 هسابقوردانرسكلايمري دو مكحا قوهدلجّ مَ ود ةوخاغسالاو ولا مر والدخول

 6 يع 7-20 -و-

 هامدق تمر و ىد ما هنأث ي دسملا ىفو اعراب مسمن وفول مر ودي عمن إولاق مرو
 ب 9و م 35 نوه© سامح ل

 بيسو و ماو اهعرضمر و تالا او لسللاةالصيف همايقلوطنم تفقس ىأ

 كان هلع رو اميل عفو كاذ نموهوهل ب 00 1 0 وأو ل-جرلا مدوأ أو سارضالا

 98ه .ص 2ع

ميالو 535 رعاشلا لوقوتمو بتوأم عو ا
 ُثددح ىو 5 امرَومُعناماذا حا

 ىأ هنود نم هآلا ف نوكينأ ى لعدن مرو مكلكف عريس روم تلو هنعهلا ىضرركب ىلأ

 هنأ مهشلاسقي اكريكلاو ة|تالا عضوم هنالك ذقت آلا صخو امسك مف هنو نخل

) 5 



 (ماو) ميلاف رخ « واولالَصق 111

 رعاشلا لات رونا
 ماذودلا ضعي ىلع قا * مشعبوقلاو رك أل ثنك ناؤ

 ةاشلاوةقانلا*. .-ىفشدا ازّعمّدولاو دود :وةدأب ناو لسضُملا مولا 1 هللا لسس هلك ىلامىأ

 ٌةمدوملا ىدصالا تاه اهراهع تن عدابشو مانو مرح اودآولا نماهعمت لوا 0
 ٠

 برعلا تءممروصتمو لاك اهنمكلذعطةمفلمل اثلا لثم ملا امحىفح رخ ىلا قونلا نم

 | دمعت دولا لسفلاب رضاذااهعمعنالفةقانلايحف يول انامل وقت

 لعفىذلاو اسعد :واهتذودقلا يمول عطقبفا ايحف مديل خدي 0001 ًايوونفر

 لسيقورقاعلا ىصومامذوسرذو اموت ماو تن عذوتلاد_هيلعفا اهب رض : مدوم كلذ
 اذاٌّقانلا 08 ”الفةقانل ا ءركد عا 1 ىلع أف تندت ”يسعلا ىفددا زةقانلاءايحفةسمّول

 نشركلان م: !-مدولاو ءَدواضي ارع_.ملا لاقي واضي أ مخولا فكلذمدقتدقو فلا اهب ر رض

 مذاوأو موذوو ماذوأومذوأ عبو رذقلا فكر كول 10 وطقملانير راصملا ردبكلاو

 ديز وأ ؟افيوينارتسألا ىهودابلا تنل كل ذنا وذا ماذا عمجج سولو هدو عمة وخالا

 ناكملاوح 10 :رقولاك ةظدر لنا هش شر كلا ىف .رانىهو شركة ةدممع ونأ :

 نبالافو راو لكس دموي د اولا ورك مادولاو مح رلا ىفءاملا هملا ىهتش ىذلا
 #« ص م

 رعاشلا لاق نام شرك عقول يو
 ع« رو ه2 وو م«

 عجاضألاذبلا تحد قوانأنأ 5 ديمررم مذوت سيال ناك امو

 ماذولاٍباقلاسْفملبمأ ب تلو ل مالا هلع بلاط لأب ىلع دد»ىو

 اًذكهوهسل تاةذفرخلا اذه كطننتت ناس مما لع ةمذولا بارتلا با و راوي را

 اد نامل ةبارتلا ف تطقسدقىتاةي رئاو ل ماذولا باّصقلا ضن وهام
 0-0 ضال بالفعل دبكلاو شكلا ن 5 زر ا ماذولادارأو

 ايا سلا ل ولاكلا ويك اا قالا وم-تلل !قاذه

 ديعسولأ نولعبا نما ركل وه بقوة عامل شركلا ىهوةمّدو ماذولاةدحاوو

 لوركا طاب لخأ ىلا موال نبال ينل صحي نال ري ةتامكشوركلا

 000 وأذا ندم وطال عمل 8 هل وقىعف مدولا اهلها نلاستي 8 2 يد

 لسةواهبدشن اهيقأر ءوولذلا ناذآ نيب ىذلاربسلا همّدولاو مدوال نسم هن دوس لكوث محلا



 لع ةاذا ماعطلام 01 ,اهيفلةئالعأ ةَماخوالو ةفاخمال عرزمأ ثيدحىفو اموعنوومتا

 ما

 لبقتىأة فاعلا خورضالاذجلاقي ىناعملا ىةماشولا نوكست دقو لاق موو هذأ اعل

 1 ريك را لل 6 لا <
 0 ماعطو ل ولا كلذكو اهواك ْعَضبالخوسودهحَو ووو هوو مخ و ماو صرأو# دز

 0 ب لي م ع هوصودنع رس وسو ماك يس © مس 9 ل وون ريكو ىف

 ماعطلا تخوساومتنشم سالو هر: :لدجوتضا ووو تما و ودق ز وااعع ا

 رمهز لاقل هيساظا
 اء سدو - جهسو] مس هع 5 5 تم 8 مع

 00 لبو سمالك ىلا .٠ اودر وأم مهره أن ماوصقاماوّصق
 وودو- ه نع 4 اه هرم كيسا 0 ل ا 501

 اهتم سادقو اهنكسقفاوبملاذاةهخوو هودي“ درع موووت هبذهو

 ثددس>ىفو واونمةلدممهوأت هولا اذا مامطلإن مكيبصيىذلا كي رصتلاهةمقلاو

 نيوتن اهراس نقم دح قو محاد ًااهواوهقف ااواواتساعأ أ دملا اوجوَسساو نيمثرعلا

 و نمسا ص << مص ا د -و

 و ميسيد كو د هبوسسلاو محا ىرسكلابل جرلام وو ضرالا هذه

 اهلصأو ان: "اول خام نال توم ساو هتف صون كم اهله
001 

 ةملصأ "تلا ارماكز جالدناول 0 1 هيت - هاهم ماعطو مي وو فدو بوو

 و 25 وة

 ع ا 000 ؟تلنك هج أه .وفىجحاو 6 ذسالاةرثكل

 لوقتةماسلاو مو تام عداوة 14 رة فيتا كير هتلاتدقفلا مباع

 ىا عاليا هدشنأرعش كلاب دقو نيكس,

 ىسيتةلااهمزاف #2 تشاهد اذاو

 قسقرا طاب 3 قابلا نم ثالث

 ع 37 7 ُ
 ان

 قورعلا فكرت نيح « امذهّدمْغعلا امض

 هوس

 اذار ىه:ةقانلا تتحول ةةدالولا دنع ةقانلاء ءامحىفحرخامير وروسابلاك ادوحولاو ش

 هسسقن ىلع مدوأو هبحوأ لا مدوأ (مند) مْدولاروساملا كلذ مس ولاه كلذا ممثاك

 هد م داس ا سدق عا مم ع3

 زحارلا لاق اههجو أ ىأاهعدبأو همذوو نيملامَدوأو هبي ةسو أ اخ
 هدب هو هاضم س

 مدبب قاح مد وأ هد مهتم اعتا هال

 ماذولا اه ءججو ىدهلا هعدولاور عولأ بونذلانن وعول موا نيبوالف نلف

 و 2 هم ىيم”و#

 ل و هدمس نبا هل ص ردي الف ىده هنأ يف يري اشو وأ ريس « هملع قلعاذاىدهلامدوأ ادقو

 | انييفثرش ىتاالاومالا ىشومئاّدولا جاو ما رملا هلا تملا ةبدسهلا ةعدولا ىرغوملا ةيدهلا
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 ' (مثؤ) مئلافرح ه« واولال صف | 13

 م هضم ءوز

 مولا ناهسوانهدلا لمرأو #2 مكسر ماكر ود نمناكو

 ةه-3) سو | رع س

 00 ارخاصرضَسو ماج ناك 3 ةورلاقو ام نامل 00

 1 يا وك لاش ءواضد ءاخلاب اروهو ردا ديدشىأْيحَو مول و و

 مح هوا ولبس ىءابسش تاذلا ومحو رمل تحبو ع ةدحاولاة لك الإ ىو

 ةانتسغ امس واهانجردقوةسان لل بىنالا ماسر ولا سلو ما واو ماسولا م ءالاو

 اجو ناوجتلا فلثلا ىوماعولا يجون اوانجذىأاهلانجو اضيألاةيوهيبت دام

 سو هيلعللا ىلص ولا مأةنمآت لع دولا ثيدح فو ءاتشاالا وش هلرك الن ىأ لمحالو

 ناكلدلاة» الف لبحاماف ىسحنو لثملافةد سول اقو لماخلا» اتا يي احول

 ا ةفامبس ىلع 20000 وا ىجولا نالدصر رح نم «سيفدل ةجاحالام لطي

 انأو هس اهاووت خلا هام قيل ليقول بح بسلو ليلا يهتسّننلاك ىعْسي

 ىشف» و لنيل ننس لكل لاق ع هلكت ل ىبحلاةوهشتةدشم ا رول ىأتكدلاو 0

 دقو ل اد بع بعض كنأ تاودلا نم محو ولاد لَو وو مأحو 5 وسنواسو محو مدودق

 ٠ دشتأو ٌتصساو تاج اذا باودلا ف متولاو لاق رشكلابت جو

 اذا[ هرانسعتشا اودلا فماسولا ثللالوقام ب يذسرتلا « .اهماحوواهئايسصعااز 0

 المن ن طب 1 اهماحو ءامتالسع هباردق «هتئاواريعفديدسلل اوقب اسغاو لغو هنتلج
 امندارأ ريعان وبشاهماحو ودارت يفملاودعحا وئثامهأ ماض ىلعاهماحو وو ةلوق فطع

20 40 92-9 

 تان نتشت رهظأ ن يح اهنم كلذ ةءاردقذاهأنا ها 0ر6 1 ام و5 نه 42 :

 ئنلا نوكي كك وهسىأ * ىجو ىلبل ماعىل ل نامزا « لاق ىهتسملا تلا مسامحولاو
 5 مهو سم و يعم يوم 2 و سوو مس

 محو ىلب حلل يسولا لأ اواجتو دلل اعلإ هم "دوش عج لدتمنمىشرالو يغدر 1| ةوهش
 م ا *

 ىلرعالان باد شنأ او حاكنلاة وهن 0000 حيذاهلمحو ودأرملا

 محولا سانلان هربا مكن 66 هافخأفت# 6
 ”تودم معو موس 7 دس

 دوعن مءاسملا لطي نا مشو سوت واو : لك ةوهمشلا م ولا لمقو

 هاي اسس كب مخول اونيكسلابم ولا (خ) عارك نعراخيسحو موب ومسك اذان اونا

 مودسقو مانوأوماشوو ىاشو عمإباو ةموخؤلاو ةماخولا نييلالاجرلان لفل ميخولاو



 | [6 (محو) مملاف رح هيب واولالصف

. 2 53 "6 . 4 28 - ' 

 ىامقب ولا نمرانلا حب رخ أ ىذااوالمهلوقو ماعطلاو أش يشل نمةسعاسجلا ةمولا تدكسلا نبا ئ
 ه- ع 2 و 2 2

 وهو ل_جرا ف ادع الجر عمنا باعت ىكحو روسكمارسجلا ل_.قورجلاهمئولاوةرضصلا نم ]

 هرم 9 ل م

 هيولاخ نا لاقو ةاونذلا4_عرخلاو ه ةعثولا نمرانلاو هيام سال
 : 2 . . .٠

 ةعدولا ودع ءرملا ْ نموت ناس ماع 000 رحمام القز ,هكاةعرل
 هسا
 ىعمىفو مْ امال ,هلعاف ىعمفن وكم راجطاةمث ذولا لاق هلم سس نب ارك ذو لاق يس

 كلامالا دوم سباوار هدى ةراحنب سو أ نأ ىاكللا بئاسلا نيد رك ذو مث ءواهنالةاوعفم ظ
 7” كة.

 ل ا - دكوشردلاو يو فوو رك ةالوا سس جير ا

 ةعردلا نمتهل_ذكلارختسا ىذلا للف دو كلاملس دلو دّدع اذ ردنا ناك ناو كلام

 طبع ىلءتوكسا موجولا تل ل الكادر صدأ ةمئول نمزاسلاو

 سيذهتلا فماعطلا نعهلوق يب سلا مجاولاو مج >اولاوه ماعطلان كسي ىحهنزسدش !اذادسعوأ

 هعمصم هأ مالكلانع ”لار لام لاتفملأم نأ هنأ هن< هللا ىضرركب ىأث يدح فو اجيال رأى لاملاقتب مالكا نع

 هنء م لاقي ناموا لبق اا وما هتكسأ نام ”باولاوانثى أجاد |

 | سا م سم

 اوم يود قو نزلا دن مقراطملا سوبعلا ميار تعش

 9ورص و 65 تس

 || اجولحرلا مبوو هه قاموجو واي ئذلا مجود هب وينساهاكح لدبلا ىلع مج واموجو و

 ١ < 5ع مهو س6 922 ءمدس مو هس صد

 «هجو اوم نامهلاو رغاو» ةيؤرلاهملظعملمزا مدأو "ىدرمجبو لجون كتل

 ريثك لاق عضوم مساجبوو
 و سس م ةن”ساو سس مه و38 5 مس

 اهرو رح شرهم. الة جوملا * ةنأك بونجن ماةوفشح تدجأ

 فلاب وهةراخ مجولا هلوق لعضء«:قوفاهضعب ةموكي م ةراخسم الكا مرالا لثمريغص لمح م .ول كار ءالانبا

 هعمصم نأ كيرعتلاو هانا ماضأراعيلالوبألاو مءامسلا ىف ل اوطأو ا ىهوراك الا ام رولا سو َ

 2 . مص 2

 7 لابس مولا لم ندا م و وهو رك لجرفأأر > ىلع عقتجاولة لاو

 هنو و رلاق موح را ةعاجم اوديو

 دانعجالانيبىداعلا مجووأ # دامعألا نب دودلاكةماهو

 نبا ىراتلا ىفاهبىدتيب هنأ وتامالع ىهر ماجْرْلا داو كير تاب محبولاو ىرهوملا ظ

 هد ا يدع عود دةءم
 ةيورلاق انماظعلا ىهشوربلامابآلامج ووو تياارعالا |

 لا ب ب ب ببسي لل |:ةث لل الل اتت ا



 دوس

 كالا

 ١14 ىلاشي "5 قاولا لصف 2

00 0 

 5 9 لس

 يردوا ءابوملةم 120007 سأرلا, عظعلامآوملاو

 قر ذدقو قافولا وشو ماولا ن ماذرضأو سايلاوهوت وهلصأ وتلا كلذكو ماوودلصأ

 ءانتلان أك فر أل ةجرتلا هذ هىف هر ٌتدعأو ىره زالالاق امدهةتمءاتلا لصف

 نبا نعدسنم نجف لبا نم ”للسق ماوي وةارابملا ةمءاوملا ثلا ماووهنأوواولا نمةلدم

 دشنأو ىلارعالا
 5 و

 معلا نم نب مك حاج #2 1000 :و

 رج ىكسو ىربنبا لاق هوم وكشفت نادوس مكن اىأ مون ن مهلوقو ف دفن ملاو مون نمدارأ 0

 مسا هى
 ٠ عه 8 ع

 دشناو ماو.نب ادعمال لاق: هنأ بوقعي نع

 ءه م

 امأونب اضراب و أدام عم 0 ترزخأ نقلك ىدلاتاو

 املا نيضولا لاْغَتقسارش 1 ركن .ر اىأتلك ىلع

 رتكلاو ىلا حاملا قو ترصلا ول ءارغلابيذجلا (منو) ديدشلارياا(.ند)

 ف ا رطملاو

 89 سا وص 1

 همن ةعد 5-5 برأ * * .اهلكلكمحدمل

 - ب ا

 هلوقامأف
 و هر

 مجدوع رلابوص #3 اهدسةمرغ ةلدالب قَسف

 ثوم وه .37 يعطل

 ول يطال تَووضمرالا ون ىأءانعمو فذ اهدار ًاىدعتلا ةدارا ىلع هنأف

 ماعطلاوأشدشحلان ءةعاجة مولا لاق ةمئواشيتك كدب فزلا لقد نمد مانو

 هرفاجترامجلا سرفاولا يوان عودقو ملاكم م ميئولاواهل عج اىأاها لاقي

 0 دورتك اوتو نلاموواهرت اذا

 ماه م 9 1م 369 -

 ناسا ةقياطم عنيت ة هس لعايدتفل يالا مكن ولا اوامأن هيأ لبد اركب ال
 :ه-

 ذل قاوماو راج مثو كاذكواهدواهجر هو ا رفا ّضرالا سرنا موو باقلاو

 و 5 ءقم وى صه

 فخو ادع ىا محد 00د 03 ماوسربضم ياهلا فد 5 دل هسفنبىرشن "اك ربا

 ةرانعلاف ادعس رال مي اكوءاطولا ديدش ميم

 ميم فخ لكبماك ال الا سلطت « ةفانرى :رسسلا بْعِراَطَح



 اع أو ملا فرح « وارلاواهلا ل هذ 0
 4 هس |

 2 اروع نا ضا رملا ملدقوءاملتلالب الاميل مهضعي اق رمل اهسكب“ ادوهومايهلا ظ

 ىو هرتالاهلا ل بقراه دواس يل نمت يا الل ءايهلا ىعمصالا ىو هر

 نم ةلارماسولاو اهب“ ءامالئزاسملاءاْمَهلا حاصلا ىف و اهبءامال امه ةز امو كلذك تناك اذا

 هننلادتلا نملسسسي نك لاسقبالىذلا لم را وأ بارتلاوع ليقواسناناقاكدأنارتناك ملغ لا

 ديس لوقءنمو ذولا ذقلثم مه جاو
 و سر .ٍٍِ «بدسق و مهو هد

 اهمامش لمع“ ءاقئأب ومعي 35 اذينتماصلاو الص بانج

 ديك شنو يذلا ندتحأ ميا ورعوأ لاق سكي لو اهيعنل مر ملا

 رصقيودوعئاجم نيلاموهو عضوماوبملاو « امييتاذكى ثمن منسحأ « قرشا تس 7 هس
 لاله عمت : رعاشلا لاك

 هم,

 عزت م بلا لخاد نءاهمذدقو * اهني ارامسهلا مو رثاعو

 ٠ ىيلءامامشو عاطقلانياد :ءعامسلاولاق عاى 9 ىربنبا لاك

 8 ان

 ىفوءامهاهللا هي واهيفءامال ىتا ةالفا "امها ةرامع اعلا ىرهزالا رصق» ودوعشاسحم

 ةدوعيك 2

 هيفموجحنال مه أليو ضرالا ن مايك فَنفدفثيدحلا

 (0) ة(ماددسن)و هن اوتو قمة مارعالاا ماو ) ة(واولا ]رصف
 قذاوبكأم ومآ هنا ةيسغلاثيدح فو لعشي ا5ل عفت نأ ةققاوملا ىهواماوودماومهمسءاوو

 ناينالا كلم "اولا لول“ رجلا ىوهلانمأن مولاف هلع ل عفو هرثأعّسا!ذاو هديزوألافو ١

 سعب امغناو كدب ادتقاوريدلا لعب نكدرمغملا» هرطنالول تادنال نأ ىف ملا فارسا لاق

 الولى مانت نالها ىو ربو اا ىدتقيريغصلا نال ضعي عممهعي مانلا

 س سه 86 + «#و نإ ىي

 نوأد ءاو سل الا نالوقيةاهابملا م اولا دمبعوب أ ات و كاولهلهفلءفيو هب ىسأ تي الكشد جين

 اوكلهل كلذالوانم ا واه بماي نواعشياسغاو مهقالخ من ىلع ومالا نبل

 نولوَش مانآلا كله ماثولا الو لاو ةَقَق اولا اولا نورس يفانثاساع نمديبف فاح

 نآك لضالا هبل االولاك ”ىذهلاتناكلت ردع اوبس اضعي م هضعي سانلاةقفاوُمالول | |

 تقلكت اًذااهخ ابخاوصاون القلاب مان تكمله ماتوا اولاضي ا درووك ربنيالاكاذهألا |

 دارملا لاق و هل .زا نمي |

 ' رشع سداس برعلاناسل © ( >2

 ظ باصاختاو عورتا ىلا ماتم ا هت عاوا تارا يا دسوو نا ظ
 حجب معلا



 ىف طيضة برق ىيلهلوق
 فو فاقلا مضي صالا
 ”لمكشلا ىف طم_ضوءارلا
 ها ءارلا رسكو فاق مت
 هءعاعج»

 (مه) ملاف رس + ءاهلالصف 1١1 ؟

 تضف رت 6 رعب * ىئبابصت أن وشأولاب سالف

 ةءعمدو 7 ه هد 1 هده ع

 تايتسا ٌءامهتفدأ6 « اهبفتدنمثآب ادقفاو

 لاتدمالى آهن ماَنُريالنالفو تاور اواهل بْْطا ىأهال زل موتالوك دقت مهاولاقو

 لطخالا لاه

 مهتنوطبلاوةْيرْْوَل 00

 ىربنبادشنأ شطعلادشأ مضلا:مامهلاو

 ادّأو ماجا تاما « هماه اشُتاسيلو مي

 لجرلا َماهدقونالاريهذ سدا ىفوهقلاربخ هّتلعج تدشن ا كو 7 ومؤفاشو

 لج زومابش عملا ىبش "الاو هب هوبدس نع نامه انتو وةعاهىالاو 2 وا نيا

 دحاولاش ,ءاطعلا لالا رسكلا,مامهلاو هريغو ىرهوخلا اوعى ”الاو شطعلا ديدش م هو عومهم
8 ََ 

 اذاءاق_ستسالا ثدد_-ىفو موبهم اذ ن نموغولأق تنبه كردنال نابع

 ع ه9

 ناشط ع لثم ىمهةفان وك 0و كداعل وتشط عى أش اودذتم ماه وأتص در !تريغا

 لبالا ىه مهلا برنو .اًسو ل -وزع هلوقو اما .هاوماهدقو ىئاطعىأ هوقو ىو

 ميهلاب رمل لاهو لم را مايه لبقو ضرالا ماي سابع نبا لاق لم .رلا لاقي وشاطعلا

 نم برعلا نمولاف يق ىنالاو يا هدحاو ءاملا نمىو و رالفءادامدصت تارا يلا لا

 لئاح ىنعمىف ىهول 7-0-2 طمع ءوطن اعاولات ع تاور دن عةلاعيالاو عاج لو

 1 زعلوش للا يهلانالاقيو اواو “لاري صتالث 00 ررةمضلا ناالا

 نا 0 ضرالامانهلاك ميهلاب رشساص ا لاقو ”لوسلاب رش ارانلا لهأ
 7-4 » .هءده

 منيل لعق ىلع عج ماي عججمبولا نأ مهد أ !ناه-وهردقت قوافشنءاملا فش .لمر هطااخي

 ىلا ىهووبهلا لامر مرلادارملاتأ أو ىنعملا ىلا بهذ: نأ ىناثلاوءاملا لح الءاهلات ل وففخ
 55 ِء قوم

 فورعملاو هب اورىفءاجاذ ككل اك مي .ًامدشك تداعق قدنملا ثي ود هنمو ميه لمر لاق ىو ورا

 ا ناهي هيلا نتا الا ٌبيصي ءادمامهل احار ماوأ 7 ”دلقو ل-- 2

 1 لست ا جالا سد ءلب الاسصبكأد مايولاو ماهل اومايه ههجو ىيح

 00 عر
 3و وماك

 مويه هريسعل هي نآيذلا تقتسكا 1 ا اذا لكلا ب رش نع اههيصيعا دوه ىرجملا لاك و

3 
 1 ف



  ةننا ةلي اظل يد وليف ل < رس ل

 قمل فتاعنن مردصملاهيفراكن اما اذ هدب هوسس لاق 5 مانهتلا نعت هانت دقن 5

 و6 <

 تءاح ىتلارداصملا رك ذل علا ترثكن يح تلعنَتاَدُمو تالقشي اك اءاني هنت او لا

 تدنن .رثكسلا ت تدرأ ام نكل اوت ءةردصما ذه نم ىثسدل اواهوتو راب لاعُمدلا ىلع

 0 لوقو تاعقىلع تاعف تنس اذهىلعردصملا
 هم هوس 65 ه6 -ء ومع ع -

 تاذعواننس امبتيلع # امدع# هرمنا اهتو فاو

 7 لك الابع وفر تا يان بارع 1 نم جايب عضومام 1تاقفلءايأ تلاسجنبالاف

 و

 ١ 7 امام زيكا 3 هاما هلو

 هم 5 سو 8

 لصتلانيضارطالا نانا يمي تسد كرت ال

 هلوقوحن فلعافلاو
 كىدلص و - ةهمعه

 ل از ءالو ىاعضال موقةنسأ 3 ةجشدأ اوماو ىنتكردأدقو
 2 يأ مسا 3

 2 سدو

 هملا بهذامريغرخ الإ وأت اضد «ًريثكت ب لة<يدقو غوسأاهربخونا مم ا نيب ضارتعالا ناك

 نبالاق كنس سوي اكاوقك هَ مسق دنا ىلع رب عضوم فضا. متنوكينأوهو ىلعونأ
 و ونس

 ءادب الاباع, ماضي ابوتنوكي تأنوجو لبث ىلعدأ ىلع تاوجلا اذهتضرعو ىح

 عفا وو ناك ةزعب كابو لا هاف ودم ريخلا ومايلاوه ىذلار اردصألا شفني همفةشلعتمءابلا دا

 ردد و لاق بلا همعدَق رهووا ذهىف ةر دب ام ىلع

 ةيلءو >َ ةم

 بئارتلا واسشحلا ني ىنيبت #* داع يملا طدكللا

 سم 0-

 ايو باهر دصم نها تبك داب هول يدش بحايل رو مابا ماو

 ووو وا 0 و و 5و

 ىلع هذين أ مومهل ِ م و هلي نوس ف ملامايبلا تابت امامه و رلابحأاذا

 و ىي”د8لو- 2 ا 59 4 و سىس 0س

 قساعلا نامه مهلا رعد ادا داوتقلا مات تاسم 6 زيا واماش ميم ماهدق وهج و

 واذ ار مصلا ىذا و سا ودا ولكف لجو نعل اوقو ءارععلا فالح ءاشااو

 ايمي ماهو ردوا ٍ اهنا 0 وهلاتدو ,رعاشلا و يسال من

 ضرالا ىف ميّتفّل :الاذشأيءادمايهلاو عاهىأ ماهتسمتلقو هريغو قشعلان مسهذانانم#و ظ

 ريدك لاك ءامهذقان لاقي ىترتال



 انآإ- ' دهن“ اع ىلا 6# درا | ايل دعا ادري د د ةييزرمو رس ضنا
 ا 222 4 1

5 3 

 وسو م 87 همس هرم

 ١ اوبكراماذا ايكرماهلا ىف »* كس

 نآن وزب ةيلهااا له ناكو لس ىتحاهحاصربقد نعلق ةقانلا ىهوة هللا كلذب عي

 ليقول فصال ان ماها و مشعل ىلا ىشيالوةمايشلا وا كراس

 ةمزلاوذلاك ماه عل وىدصلاوه

 موبلا هاهو رْصْح /لظف * هقسةملوهجناَح زا دفا

 ماهلانمتنأامالاقي و ماهاضي أ عماو ب , اذا تيملاسأر مر 3 ءاطّتماهلاوهدبسسنبا

 زيثالانباديدش:لاةماهلا ى هامغال اق وتنكسلانيااه ١ كنأو مملا فم 1 هرغلا ل اشو

 مزسهرومشملاوةباورىفءاجاذ_ككلاق ماوهلا راما ماق ضرالا موعا اومنتجا ثيدسحلا ف

 ةدحسما

 نطن ضرالا موههرغلاكو ضرالا م رهام ىرذأُتسل ىيباطللالافو مدقت دقو ىازاب ضرالا
1 

 لاق ىلاعتتااهاجنرضمنوُدنم معضوممماهلاو تاغللا ضع فابنم

 ةفنحو أ دشنا ةئئدملا اك 35 اساهذلا ةماهلا مرن سرام د

 5 هو: هس

 اه مضاونلل تحبو تسل * تن رتثةماهن اد ضع نمل نم

 ثيدحقولاق ةجيتلاهذهىفريثالا نيارك 0 ل ودم ولا لوم ميت وتالقااًةاموهلا

 هياجفدمتاىر وهحتوص: فارع هادانذ ارفس ف ملسو هملع هنآ لص هنا ل وسر عماك نام وفص

 هلوقك ةعامملا لاعبو ادا ولات عع مواهدن, وص رم 0 و كفار

 | امتار سو هيلع هللا ىلصهن د6 و :رقا ماه لجو زع
 5< هدد -

 هيلعهقتا لص نلا غن غفر روع ردعف نلت ودق ةوقوكتت :اوضأ اوعقرتالل خو زغهلوقن مولع

 هر ومرات وميلعدتا لص متر ا 5 هر هوو :وصّلمم ناك ىذه 7 دو

 0 ال ا لل

 تَيهدقانلا تماه( ميش ( 1 ةردناهتج 5 ىلاننفافو تعال 3 درو رضمول

 نمد دونكلاك بيدهتلا فو نونللاك مايا ومنع 35 وه ليقو تك هك ”زاههجو ىلع

 أد 0 ودوم لاب لا موسر بلا دتخأو ٌتونحرا اواو مهل لشاب يعل 8 - وى .ةه< رى

 | ىهالا ماهل 0 العنا ةم ركعثي دححقو ريما اهلا واهسو و ورىفلب رالاذخأت
 و يور مى ه7

 امويهوأ ا ا لا فضداو
2 

٠ 
٠ 



 ا

 ةلا سن ح - 2

 1.4 0 غمه) 2 ميلافرت .٠ هاهلالسن
 هل القيت - ىنوقسا ىنوُعْسا لوقت لازتالف هتّماه نم ةماه حرت ليتقلانانولوةيازفاكو

 عسبصالا ىذل |وقهممو

 كومان هلا قو تحب كب : رضأ 4 ىّضقنمو دس عدتال الثا رع

 1 - لاك اديغوأم ويلا توفى أدوا رباط تعلو وذ ف أدب ر

 دغوأمويلاٌهماهاذه كلب 4 ل انوهف ار مل لكو

 ماس عجب زحرا ماع تاير كب انين ودق اعمل .وهليقاماه نلملا تك روس دلسآ فو

 5 اههنبو قف سهول نعشرتام كرا لق نم ليال نكاد هيو لع سهاذااوهو
 رئاط متماو سأ لا ةّماهلاَرسَصالو دماهال وىودعاللاك لسوءملع هللا لص بنل نأ ثيدحلا

 ماظعن الوقت” تناك برعلاناذٌةماهلا امأةدسعوبأ ةمودلا ىهل_.ةوثيدلاقدارملا وهو

 ةماهن مجري ىذا اريئاطلا كلذ نو هياوناك ىل_.ةوربطتمةةماهريسصتمه-او رأليقوّكوملا

 ىرهولا رك ذرواولاو اهلا ىهريغو ىورهلاهرث ذهنعمهاهنو مال الا هايف ىَدَصلا تيملا

 ةدسعو ادشنأو ءاملاوءاهلا ىف

 ماه رباقلا ىدصوْمهل « مولع ونكاو ثوملا طْلس

 : دسللاوو

 ماهوعاد صيغ هالو ريق دعي سانلا س لف

 تالفيصأ لاب واومءاشنت الءانغمام هب نوماس ١ رامز طرا ةراغنلو وقىغمىلا را

 ىارلالاك غامدل جاهلا تان و تاما ذا ة ماه

 موفي « اهتاكس نع ماهلا تاني : 2

 ناد نأ و موسي "رووهذ يس نتا ماه و فارع الا نبا نع نانا ميقةماهلا و

 حامرطلل ىرب
 .٠ هه س س6 2 و و. «و ك8 3

 دقعالب نيعرافل امونو.هط #* انماهرصءقالا,تزاح نحو

 ةمزلاوخلاقوأ||
 9ةسو

 ١ اعل ايضا تما قا 3 ةماهلك ىلا ىَركِلا ةماهلاانل

 اهطاسوأ نسبا أتنأاهفاريثبأن نييىلاه ماهل مما هماهن مأباناور كب ىأ ثيدسخ فو ظ '

 لاق ماه كلذ لكن م عبما وسانلاٌة عاج ةماهلا ودي رة ماه عج وهو ماهلايفا رشآلا همشف



  [| [1١ز  ز ز ز ]ز ز] ]ز|] 1 7170011

 ىفاك هردص#لا تاذ ةلوق
 "لمكتلا

 اهمنول اند نمزامغ :وانه

 هأ

 (موه)  مملافرخ « ءاهلالضف ل

 هاجانثي دحيم ئاهو 0 مومن امبالا و لئاستلاَناذ * هم راودلاق اًضيأموُدهلاَعيو

 ةيؤرادشن ًأوةشيريغ#ار ةهبشوهو توصا مما ىرهزالا

 مهلا ينايهسيواسوالا ملام زاب را عم
 لل امالكلا ةمتسهلا ةدسعو: لاك ةمدمهلا هذهاملاك هنعهللا ىذر رع مالسأ ثب ددح فو

 تيمكل !لوقد.ثنأوةدئازءامل اومهش .ال

 32.« .ميوس 7
 يزيد بخادإ 3 هيلئاقلاو رسما دش الو

 هلوقىف اعلا لاق راسلوا اقل لم ورع نس لمفطلا ثيدحففو

 مسهلاوةفهفيعشلا لج .رلل لاقت وةدندلا ةمسهلاو هلل عدافكأ# مس مف را و لفانالأ#
 و هس" مءموع

 ياسيد لا توسل لولا مالكلا هك اهيل مونا وانام
 دل نسحلامادنهلاىرهزالا (مدنه ) عيسفلار هلا اجو ونا نم ماهو ميال

 ادئاص ف صيقدزرفلا لاق فيفخلا مولا وهلاو موهلاوموهلا (موخ) برعم
 ميكددل زوو و عد + وهم

 ٠ عويغام هون نيعل 7 « صقوخ 0
 دعو انموهدسةوكاذك ا ولا حوهر اما |! نمهسأرز هاذا رلاءو وهو

 مونلاّلوأ ولا ةموهموأةئانانأ انفع :رثيدحوو ميوهلاوهفالءلقمونلا ناك اذا

 دار ىرهزالا لاك ثملل نع نيبناحورلا نمت لك ف رد_ءاهااوديدشلا مونلا نودودو

 لسثنالافو حاو آلا نماسييفدقتا لجامعة سمئاقلا ماسلا ىوذنييئاحو راابثمللا

 | با داوم ذهول وجان اهل سدل ىتلا رك اودكئاللامهنوداحو لا

 1 اةدديرتمو ارلا 0 و ىش ل .ةو سأ ًرلاف هر نيبأمةماهلا لق وماه عج وسأرلا ةماهلا

 لل أوةيصانلاهمفو سأرلا ىلعأ ةماهلاديز زو ١ ةصاخحاو رآلا ا اوذن هل قوئش

 تناكوةرئادلا ىلانينيمكا نيب سأرلا قردوهو قرا هسفو سأرلارعش نم ةبمدلسا ىلع أام

 قوقسا ىنوقسال اول رقد ورفع ما ان كردي ىذل ال بتقلاح ورنأممترت برعلا

 هلوةيرب رجدارأ ىنعملااذهو تراط رأثي ؛كرذااذاف

 اقوة دان غاريطرختو # كلام يىَدَص ب أئذلا ام 2 1
 ل

 لاق هتلئئاذان الفةماه تاو درب ريق نع ريطا ١ت 2 | لتقلوت وعد

 هد مو 5هوم هو 7 < هو

 اماه نيو راسك رادقف #2 وقت ةارهبةءاهكمناف

 اوناكو :

 ظ
 ظ



  5 50مور +3 ١

 بصقوةرقنلا ت وصولا لصأولاقٍم وبال ةفخامالك ىأةمّومم عمت: كتل فجرت 1

 تارا 6

 ةهدنسشنأو قرضا مك ١لاق تاونصالارثكي وهن ركشو ع رز دن تورم موو

 مع مق ىو 6 0

 اشم كرالكر روما ٠ *« ام وه ءهلاركعلاق 0

 لاق قده ىيلاددرم وضم وم يومهراج .وةيظعلا ةركل نايمه ا و

 نعل اوراجلا فص ةمرلاوذ

 ميهقه نلتصلا و :-الاهذلخ نم *« اهكعواشالو أبر راهن

 انلليقاذالوقب رهاقب نمالحر قاشكلا 0 ىنامعللا لاك مهمكدقو دسالا ميمو

 لاه: ثق سل ىأ اذهاماهمكو ماهمهانلقىن دنع بأ
 «ةس 7 5 و

 مالطم جاك ىذ حم مويىف + مالسا 0 تلق

 ماهمهاولاقف مهاسنأ اح 0 آلا ناك م

 دهازلارع :ايأهنعتااسولاقرو وسلا «ىلعترون 1 7 ولا نباءاور رنا وش قميل ىأ

 ناكشوو َناعَر 0 |حاسةكو ماس ماه ع ينجب لاق و س.سائاوهلاقف

 هقادصقالاافنلا اطيل قابو تاو كسا ىنالاالا سا ل ٠

 امناوهيلعمي ءاذام م يضالامه نملافوهو امو ”راحءاممالا قدصأ ةياو رفو ماكو
 مم سالما

 ةمسسملا ةقانلا م :ومهأ اورع وأ ىوغم أدم هأب م( وش والاد -؟نمامهنالاه قد عنك

 - 1 برشا فاق ولكنا ةيشملا

 ديز ىلع ل

 ظ الاربش راد أدقو * مهلا نمانمعطت الكلام

 2 0 رف م ىالاررا ةملهلا اشم منهل 3 ريسعلاْلدتأ دقو ىورب 9

 ْز ونهو مو هماراهنلابوح و رمل همنولاهذخ أناقين ع * ب ماعلا نعىابعألا

 ىربنبالاق يلقلاو ل قل اوترعهلاو ةناوأسلاو ةقرصلاو هل كسلاو ةئسظلاو ةقاطقلا بارغالا ٠ْ



 لصالا فاذك فال نم هلوق

 ب دوص نم” هك ١ 2 ىنل

 معتم مأ

 (ممه) ' ميلاف رح 3 ءاهإا لضف ١٠

 س رو

 دقةمدلا لاقي ب نرقعلاةماسلاوةدحلاةماهلاَح رزين الاقو ةماقو ةماسو ةماه اهلك هذه نم

 يموت تا رئالأ ألئاقلا مسلا تاو يس ابابا عت ومس درقغلإ او لح لاب

 بدن امال اوه يسلب ايضا رأ كسأ رم مرسكا :رغ نبيعكل لاق ا

 تا ماك ليلا وناو.حلا نمب ديا مدخ ىلع وهلا عقتو بيذهتلا فو هيف ”و ألا

 نم تف ارغلا لتحا واهل ىلطاىأنال اوه مممالو كسل مهفارعالا نبا

 ةهمهلا ليقو ف رعشلاو ملا هعمل و هيلطوشلا مهوب هياط أى أه ممهت أت بهذاضي أ هنعىورو

 ةمرلاوذ لاق هوحخ ميما ونيول اى كلارطملا نم

 0 وب راس فان >0 يف را تا رنم لوم

 نانو و املا ةريثكلارثبلا موهملاو رطقلا قاد ارطمةممهلاو
 هه 8هم # < ل م هود م

 هال ضخ 0 امومهام ديننا

 ضِيعلو ب درش ديد ءاقسيلا ف نقحلامّيلا قل فلو ا سو تامو
 وك مم ع د ص ىو اس اومم

 ممهتي وهلاقيو هله قرت وصب هممولا ذا كل ذو ىبصلا س ًارأرملا تمم هالك اردممتو

 ناوفكس مهرانشمهناهن . موصول لح را نع ًارىفةأرملاتممعوةيلْعيىأ هسأر

 ردصلاف رمئرلاددرَ ةمهمهلأ ل بقو قلنا مالكلا ةمومهل اول-حرمنا مامو مناجم نم

 جتفلا مون هلاك لجرلىربنياد_ثنأردصلا فتوصاديدرتةمهمهلا لبقو نّرَخساو مهلا نم

 هن |سها بطاخ
 وم ه 9 5 م85 و دوم

 همركع رفون اوم سرمد 5 همدنمل انتشال
- 

 038ه دو ءد هم وو 2 سا ء 2

 ل فو.ااممليقتساو * هقوملاك ئافديزبواو

 د مدمسوعاسع 7 مه م 5 ل 7 5 عدو يي

 ه#غغالا مر أ ص 3 همت و دعاس لكن عطق»
. 00 

 هموم هدم هل روس <” وثم

 هسلك ىدأ م ولات قطان مل «. همهمهوانفاخ تره مهل

 وح ةمهمهلاو ةمهملاءاملانمدنخ جرت مدشنأو هلمهملا ءاح اهةمَدْنَلسا انها اذهدشنأو
 ةوص دمودم

 نادرا مهمعو مزامزلاوكخ دعرلا تاوصأنممهامسملاوكل ذهاب أو ةهلمغا اورلاتاوصأ

 وه لسدقو 'ىلنات وسلا ة مسهل ١ ومالك نييلاذا لج زل مهيهودنألا ومهوا نود 1

 لاق توما وهما ىربئنالاق موهمهل هنا حب رلا هْنْر هاذا بقل لاتيه عموم

 نامسظثي دس ىفو ردصلا فت روصا اديدرتٌةمهمهلا ليقو «اموهمهلابصقلاحان رلازه ةيور



 00 (مهش) ملا فرح « ءاهلال هذ

 هناو ةممهلاريغصل هن اومسهلا مهظعل هنا لوقو هلعذل هأن م هب .هامةمهلا وهال اذه مغ

 ىثمامهلا كلما مبأ سقشيدحفو مهلا ميظعلا كاملا مامهلا وغلا :يهلاو هولا ديف عَن

 ءاضمأ أب هاذا هلرانؤلب ههيطظعل تلا ءامسأ نم معسا ماههلاهد يسئ ةسياول 1
5 2 

 مامهلاوءاسنلا فكلذنوكي الو قيس عاجل ديس ماده ليان ١ ْث لب هنعدرال

 س 65 #2

 ل راذهوى وهل اةمهل اوهمهمال ل ةوةداكمال اواد #4 م(يالوداكبام و هيشنلا لعدسمالا

 اخس حودلبلايبكلا شا ارسكلا|مولاو كلب تح ىأ لبر نم ةدهو لحجر نم

 ردصملاو س ابقريغ ىلع مامهو تامه عج اود وةمامهلا ةندة 0 هىنالاو الايس رر ىئحو

 لاقل بالا ن نمُمولاو مهلا نوكيد قوما دقوٌةمامهلاوةموهلا
 موزع 36 7

 ئىي نادلابز ءاشآلا همر 2 031 اف رخال ة مه بأن و

 ب وس و 0

 يدل تْمَمَه لضم اوفياذأ اذا هميم هردصممهلاو ن لاسم تيكا

 هنأ تانج لاىو #“ لطلا الوريبكلا مهلايانأ امو « رعاشلال اف ىلاملا: خيشلا مهلا
 خل ا

 نأهٌّةوح ص أد ثاك 05111111117 ىنانابكلارسكلايمي امه لجربفأ

 ٌةَماهلا مو ةيادلاةماهلاو ل انلعلمنا انكم لم * ديجي عش فو: أما الوام هاواي

 ريعبلاو سرفال كل دلاةن هلم رايد (ةحاس ًاراما ارعالا نبا لاقو سرسفلا نعياذه

 سرفلا عي ةيادأ اذه نم مر ماه تب ًرامواذهةماهلا م ةيادلالاقي وامتهريغا لاقدالو

 ٌهاؤَهلاَو لَم را اوعبا مدبلواج كلاب 6 ؟ 2 ا 3 5 , - -_ 0 ع رك 9و م : -
 وي ل

 ايس فصي ,"لذهلا هيون ةدعاسلا ناهد

 و» س53 ةءادومل و*هص در

 ميه نأ ناثيش حرا دم * هن "اك هنت غص ىف رثاىزت

 ىلص يتلا عسابعنباىورو سانحألا .افوتااوعالا مسالا اذه عقيالوموتتمعدو
 0 رس نوه همانلا هللا ثاملكتاك د دع ءألوقب ةناسمجلا روشان وعي اك هنأ ل سو هسيلعمللا

 مسويلع ىكم اول مساويا نك ا همال نيعلكرش نمو هماهو ناطيش
 نت وس“ د وو- ووود هد

 مسدو هول. الامامأ دم معدل وتاسحلا ولاول داون 0 ماللا

 اهتمولاق اهعاب أو برقا و وبلا لثمن عتالوماليلاةدنش ماوس وف ظ

 ةدحاولاو ماوسالو ما وجبت هذهفسفانكناو عب ارعلاو رافلا نه ولاول ول

 ( ريشع س داس برعلاناسأ 55 15)

 اذهمدقنإلا ازاثكهلوف
 ظفلي دعلح ةدامىف ثدبلا

 ها انهام باوصا ١ واراك

 مريع

 ضرالاٌماوه باودهلوق
 اهلعلو ل_هءالاىف اذكم

 هأ ررحولا ماوه بسد



 ةدامىفهدشن أ ىراهلا هلوق

 دعم ما بدذهلاو

 ”لمكشلا ف اانثلاةوق
 ها صلاة از دولاو

 (ممد) ملا فرح * ءاهلا لصف 155
 حال

 5 , عر 5 ع ”ة لا 2 أ 5” ء 2 5 -

 يعم لاقي و كمه بلى أك مع أم لوقف [فتام لجن مهأ امك هلاقيو كدهام كك
 -ءو ع عاق <

 رومالا ناموا مولاةدجاو لاو ذيك امل .ةر كيزح ا امى[ كمهأأم

 29 هل ىدد 90-252 ه5 هع

 همهوصتلا م هو ىباذأ ضرما مهو بدو باذ امه همي مقسلا همهوةقر ك1 دئءادشلا

 هريعيف صب حالا لاق ماسلا ننس ام .وماهلاو وهدماو هناذ امك

 ىراعز وجو هْنمْرَر زر نع 0 ىراهلا فيدّسلام .وماه ما و

 ظ 0 تد وشاذاةمصلا نمسا واهلا وةلاهالاربثك, همذلا٠ َنمموماَهلا ودنعم بهذ ىأ

 ا |ئشلا نان وذو مامبنالاثيلاالع اذار مهو ىلغأ اذا ىارعالانبا ايبا ىهسي بن اذى

 اردقلاقكضْط اذا اولا تعاد مجال اباد قا زلع الصومد دوج دعب هلام و

 مصل مارايانآ# أك اهدهدامس هاه موشن ارز دزغلا مهو هساذأ مي -هلاى دلت هو

 | | لاق اءاذدرملاو
 و و هدو هم«< وم ه-“ هم

 | مشوا نينار 2 * 0 نصي

 د. ا

 | ليسمازعم »* مذا مك موق اهيفموي #23 هوقو موههمباذ ملك ل يقو هنمناذاممامهلاو

 ةزحوونأ ل اكو ناذاذادهن نام نم لادسام لم اماهعو نوبو ذي محنك ى تح مهقرع

 - هع ةمص م5

| 

1 
 ظ برضا ماههك عن * انصح نيواجن ب مصاون

 ظ قاع لاساذا هني ف قرعلا مج زملاعنا ال نغملاليلل مد خلاق قاياتلا مصاونلايدارأ

 1 : مومهلا ىمعمهامهلا ىفحتا رلا

 ظ الوخو ىقلاك مقاول اصل « اهب رقد ههامهٌتةفاقرط

 ظ
ْ 

 سمس مو

 | مهوهي تمهدشلو ل-جوزع هوت ن ءىلعت لّء-سو هيلع معو هدارأو هاون امه ءيج شلات هو

 | مالسلاهيلعشسوب معو كلذ ىلع ةرصم ة ٠ ةيصومااضلر تملا هبرناه هرب ى أر تأ الولا مب
 دو < رح همم

 | ىأىلعت ارد ةلا سد رْغُتأر قو تاحوت .ونأ لاق قرقنينمهلا نيمقاهيلع .مولواهتأ وةيسصعملاب

 | اي مرمعتا قعانم تدعو لاق َ . الا اهيمهو هيت مهدقاو هوقىلءتينأالفةلسبع

 ] تاك اولا .ملاعا 50 وزعدل وقوا هب ممهأ هن ةيرياه زيئأرنأال ول ودءتمهدةاودار 0-0

 ظ هقيرط ىلعهل اوُمَقو رقص سو هيلع هنا ىل_دهللا لوسران دس اولاتعينأ ىلع اوم 2 ةنئئاط

 ظ 1 جطتشب دح فو ال جرالي ماو هقيرط نعم عيب سمأ مهغلباساف

 | لوقت سقف هيمهام مهلا هتبَممأ رع ىلع ت تمزعاذاىأ + ريمثمهلا ىنامكتافرعت ه

  5اهمى 

7' 
 5 هل

31 



|| 
 ا
 ١

 ا

 1. (ممه) مملافرح ه« ءاهلالصف
 010_باا

675 

 كن” ءاهلا ا ويف 0 اذكىلا مهل لدقاذاوت ةوسنايانم اهو

 همطعأالىأ 4 امال تاناذكواذك لع ليقاذاو هملع تناك امىلعءاهلا تكتف ل مالإ 8ك

| 1 
 مدكولا ( مدل ملاهرإ صودا زءاهلا نال صف ف رك ذينأ اذد هى ىرب نبا لاق

 بدّْسلا ن-هيزام زلاد#بلا « ةمداهنام: زاد بان ههيلع « لاق ىفاخا ظملغلا دسبللا

 ل.ةوليي وطلا ماقلهلا 3 اوكسسالاةماقللاوةماقأهل (مةلهإل وهلا مدل

 ىدسالا مادو ل.قو ندحنب ارم لالي وطلاسزمل ادب دل قو لب لي وطلا مدخلا

 ماقأعيل ل شب صآةدو 5 ةبصتل ةيبحت لك ءانسأ !,

 يمص او ذو لاف

 تالاجلا.ئاقلا مضل ديما وترا او هلوطط لَم منع صم ليوطوهلوقب

 لات ملل كنكو |
 اهله اها تنك ةمطخ 35 امرأ سلع ببطَحْناف

- - 

 #23 ايلات الحلا قا

 مهي هناك مش ةادرم دال تام رو ا نمي دشلا عساولا ماقولاو مقلهلاو

 لاقل الارثك مضرب ماه لجر وكم ام ةلهلاو هعلسب اى ثلا متلو هيف حطام 0

 دا لا العلك أب 2 #23 دوسدقودت اسلماب بنا |

11 

 هدعج و نر امها ومع ( 1 رم امال دودسالاماقله !اوكلذك ٌدماقلهو ماقلع وأ ا

 ماطق ليس رمح ىلعةينبمىل مامهال و ةنامح .- ا وافهم اي 6

 تيمكحا لاك "نا وكلذبم_هأالىأ 1 اىهال اليم و مهأالىأ

 تديلا لد أح دع

 5س 8 5و 03 ه9 ع

 ٍماعّتوأى مىفكشلان 4 #3 اسشن ىسقنو تمأ الثمان ا

 مامهال ىلمامشالم 22 7 اّرطسانلا نم مسهريغ الداع

 ماما هاوقُل ثول ازد مهبلدُع ال لوقي ماكل ثمرسكلا ىلعىم ء.هوشو كانه العا |

 لاك كلدكو س اسما لاقف اسماك در 5 ةباكملا اود نب الاف ساسمال ًارقن«ة"ارق |

 قلق اذا سعالا نم -هأوريملا هدير وطو ربل قع جبال ةياكسملا ىلعدتا امس

 هم>اصنأشب لج راعاقما هلق باي دبع وبألاف هيمأب هل ها ء/ابتثال مانجا ومن" ردد |

 اك هرذصوملا هيلع هلوق

 "ةلمكتلا

 هدعشل ق دنس د وعءاخ

 همأ

 مكس 1ىفو ”هلهكتلاو

 ةيطخدل وق راملأب يذهتلا و

 ”نهكتلاىفو لصالا ىفاذك

 مكاو لصالاب ادك

 هلدإمكتلا ىو بدديتلاو

 هءبصم مأ



 ةراسعزلا لات نمو هل وق

 ١ واح :و ىل شلاق نم ويكسحلا

 اوله دو ىلعحل وشن كلذكف

 تورو رغأمألا كو
 ىلهلوة.هلوقو ها 2

 هلوقو ماللا فب ألا

 مظنلوالا ملال عأ مالإ

 0 ءاهلا فو ةرم_هلا
 ْ ةزمهلا خشب ةيناشلاو حاللا

 ها ماللا مضو ءاهلاو

 موو

 )( ١ ميلا فرح + ةيلازسن
 89 ع

 مالا ىدرتشلاو كو رامهملعّلديطعأ نعم له ىرهزالا ٠

 1 اا 8 لوقيفالل ري م نمره وقيفاهئايتلك

 | كلوقتعنلا ني رك لما تدوينة وسوك ذو تباعا

 و 0002

 مه كالا اذاو لأ مالا تلقاذك ىلا لاق *اولاق تيكسلا نا لاق كلذوكغوا ولحالم

 : | لماجبلا نع ةريرهوب ور وكيلعأال ىف اهلا فال ب لهل تلقا ذكواذك

 لاق اضف لوقافاولدبدق منال يفاضل هال يدانأف ىضوس نعلن ندا ديل لاق سو

 هديسنبا لاق كذكتوذك ىلع لاف نموا مالا بسنبف /هلوقي نهبرعلان مو ىنايعللا

 وؤصو< همو م 3 ةدءو ع

 | تم-اهىدحنالاق 1 ط تلق لجرلا,ت ماكو اذا تمس [هدقو ع يَ ةريخالا ن نمتكسلو

 سومص ه م8 <

 أ لبام تاما ماللا لئمت قليلا و اوهامنا اذه ريغ لق هلبصأو تال موتر رعصك

 ْ نأىرتالأ ةنك اسلصالا ىف ممالّثالو كلذإف لالا تك لاصتالاةد-ث.ئعمللادمك َو و

 ْ اجا تياصف تمل مهل اوقبهلك اذه لازم زاخلا لهأ املوقيكلذكوبلأأ ل اوأاهر ريدقت

 لاق هن ولف ىأه مائى *هدنعناكن م ىنامحألا ىح وبيك ا احتيسوأ“ :ةونانإهلا ظفل نم

 لجوزع وتامر وةيف هماعط ىلا ىل_جرلاوعدبن ,مبرعلا نفّند 1 دير هاا

 لح نأ لهن رووةفةدئازءاجلا نول_ءد واع دجالعف ذل هنوأ_عحب 2 20 درمملا لاق كلّه
 ةيارر ما

 اديز ميسا ةدءازءاهلاو نملا ىنعملانال نم هءاسنلاو او .انكعبمجلاو الك نذل اللو

 ١ ةوسن(َنيله برعلا نعورعوبأ حو َنمدعو نلهماسنلل لاقي ىرابنالا نبالاقو اديزتاه

 . ولسا عادم أنم فرصتي لمن ةغلا ذه اسال

 لعأالو لحال عالاقل عقأل لوين أدا ارأفأ مل ءرلأ ل جرلا لاه اذاوةدان زلاىلا ومعمل
7 

 اولازأو ادحاواذرحامهولءحو مالا لهاومضفذصقا ىأ مادلصأ ولأ له ىعمولاك 3 و

 بهذماذهو ماللا ملا ت اصتاقو هلا أوماللا ىلإ, ةزمه مشاوير هلا. نعمأ

 تاودالاب هيو لعغلا فرست ن علا نهدنال هدو | و لهثنؤمللو لاجرلو نيلجرلللاقيءارفلا

 "لل ضوبد قولا تنؤيالو عمجالو بالذ هن م راو 2مم

 ندع تلق ةلبقثلان ونلاه لع تاخدأاذاو كلت دعاولاهأم اكل ص 9 هلا قيفماللا
87 

 ميلا مضيالا راين لكو اعجب رك دملاوثن :ؤماا الك ةينقتلا قوما رسكي ن-امخةأر ملل درعا

0 

3 



 1 (له) ٠ .مملا فرح » ءاهلالصف

 بنقل .منادشأ ] و مولا ف عوقولا مك ملالاقو

 ذ ماا ابعك العتإالف هام هر نالوا هلع

 ذقت ماما مالعلاوعارك نعْئد : لكن موصاللا .اهلا 2 "اعدل ىلا الدع:دئازتاو

 اماميه ول ل|ء ءابظرلوأ اواهدل راع ملم

 ا مر

 ناأولاو اور وب ناكر ف لاثم ىلع نانأهلاو هاغاى سنا لاق ريثكلارش اوه لءقو ريثكلاودلا

 ىراحناريثكلدشنأو :ىن لكن مريثكلا

00 

 نانأهاهدن ءربثكو هو 35 ثا هور اىبعشدف

 هو

 * نأ. نءلا لاقل. ىذنك تش رهو د

 ليهلابان اج لوقو رمثكلاٌلاملا ناكها قطا نم*ىد رلاثاسنملاو جيلا اوقلاةاذلنا

 لاملاةرثك باءفديز وأ لاق اهعضو ماللا فينا اوريشكلا لاملا,ءاجاذا نا.آّبهلا و

 لق أىنعم هو ماللا غني ناسآهلاول_#هلاهثالذءاج ا نوكي وأب ئاغل اهب مدس رب كلاو
 ةدرغملا ةماكلا لامعتسا تلمعتسا دقاهنكلو لن موهسنتال ىلا اهنم دكر ةماكلا هذشو
 تاكا أوةدحاولا ةماكلاك انا هج وبلاهيلا تعضاش رهن أدي وس معزحاجزلا لاق ةطيسلا

 لافو ََ ءادجش مه و انملا ملك نآرقلا كزن كلذ وةنعاجلاونياثالاو دحا ولا معلا ةيذأ

 لهأودحاو تالا اورك ذلا تت ونينثالاودحاوللنوكي زاخلالهأ ةغليف" 2 ويدس

 م وللن ولو وقدد 9 اوئاع رمد و < 2 < ,مجاند ف لهأ أو مي ب ةغلامأ اراه :وفرصب د

 ىدرشا وقتك ىلهت اللواودر كلوقك اوم عيبملاو ةرئاوثك لكنينثالرةشا 00
 ه8

 0 2 1 مه تضفو ره زرالالاق ا مالا درا اوةكنماهءاسنلا ةعامبون ونس ةئالاك نسل

 ىعمولاف ف 0 المال َْز زودعأك مضلاب لهاهفز وح الف رمالا فدر تقف 550

 ىععربملا خفي ل>ران لك ىرش دوملا مءادهشاونر رق ةوكءادهشاواهىأمءادُمل لك ىلاعنهلوق

 برقا ىأانملا ك سقت ل دارأ هن'اكهعج ىأهَبعَشمتلا لم-هلوق نم مدلل _لفنالاق لاعت

 ليلخلا معزود سنا لاه ا دحاو امس االعج ولامعتسالا5 رثكلاهشلا تةذحامتاو هسنتللا#و

 اهيلعرلرقنلاالوة#فمغملاٌثونلا ل_خدتالو لاه اعبجبنيتغللا ىف هسنتتااهل اتق لانأ ظ

 ءامسالا نو دلاعفالا ل خدتامنا "هللا نونلانأدب رلعقال مسا ئه اوله ابل

 لدعتاهلو لعفلا ىرخشاهو رجا دقمهنال ليقْتلا رةسفيفللا الخد ف ست ىنبةغلفامأو

 س وهاقأ !ىلاقمالهااوهلوق

 لصالا ىف طم_ضو بارغك
 قثوب هلمكتلا نم هس ىف و

 اهلثمو ءاهل |محفب أهطمضب

 ش «يرعم

 مكحلافلياعتاهلو هلوق

 همصتيبتك ها باَحَلا



 دن د نسل

 ا ىفاكهردصولا هيفكد هلوق

 "لمكتلا

 همدقمعاصمداَر و سجحأ

 ةمو>-د ربئىذلادار ولا و

 اناراجامب لاعلا
 نارخلا و همادقا همدقمو

 9! اعلا

 م ميلا فرح ٠ ءاهلا لصف ل

3 
 ةقل اميل فاق ىف مضلا نظأوهد.«نب لاق ليوطلا ميلظلا ىفام_ةيهلاو مك مهلا

 ىيسعقنلاد ثنو ئشلكوم لي رالاتابقملا متعب ةرهزالا
 مسه ع ومو <

 ل-نم تلفن لي كو ذدنسلان ها هناك هت اييامتمولان -

 ايو قاع ونم تافأ ىدنلج 00 ءاشلا زها رلاىفىرهزالاهرك دو
 م5 27عوس

 دي
 ”اٌثوصمّمسهلاو ةدئازرملاو قمهلاهنا اطلاق 2 هلا فلاشي وئث : لك نمسغرلا مقيم

 .اكحوهو هه عجاج ىرهزالا لاق هلال الابرشُما وصأو ةهلا فار ءالانبا ةمقللا
 ةيورلاقاك ءاملااوعرتب توص

 قمم مرو. هم 6 -ه» 11

 امةلتددمقلام ملاك د امم رامقمض وعدد س أنلل

5 

١ 

2 

 د
 ١

 ظ
 ظ
0 
 د

 ظ ظ
 ظ

 ا | ةياكح مهم التم هن . سدو لفي «مشعنا 5 امّةهو امةمدو عدي سانلل #* هلوقىفل قو مو
 ١

 ظ فورعو أ لافو هجاومأ ةراكعمارأ اهةيهوامتهوعديزمتلاك #3 ءاور نموهربدسع

 و هم روث

 عئافب نمدصأو لات رامي مهرهقوشو لاق #* قيال 2هيضكي ٠ ةيورلوق
 مكمهلا (مكع) هعوج ودص مرح هم لاق * بشت قهاملوُط نم * هوقو ملا 5 110 قد 2-6

 دشنأو هرمشي ضان !| ضرع ىذلا ه.نعيالام ىلع م لا

 روم 2 ”س

 الكمال هلع قلأو 5 انج لب

 85 يم

 كسلا كلاود تهمك لك وانبتسسوانيلع كراس مك تو حالا ىلعم ؟هتدقو

 2 227 8 9 هل 7

 ةيلعوكتهتوزحلاو طفلان مكلعمدبتي ىذلااضيأوهو ريكشلا مك 5 ردك لاو
8-2 #2 00 

 تمن مل انو مك لاو قاضي ىذلاٌليسلا مك مل اوارطن رام م وهمس انا
 وة )و ومد 6

 اذاكلذو هلاك يىرغ تمكع وتدنغت : تمك-تو ”لرادملا نعطلا كسها 200

 م --ً 2 5 سهسل .-و <.هد

 ِ لعجمهنملجر رثأف تجزفن ةماسأث يدحفو ءازهتسالا مكسهتلاو توصب هل ىغت تيربنا

 9 0 282 9 نه مودع

 لوقبو ىرقهقلا ىذي وهودرد- ىأن هللا دبع يدح فو فنتسيوائزهتسي ىأ وكب
9 2 

 أ نع ىربنا ىكحر ع مكنت تعصأدقا لوح يداشو نكس لوقو مكسب تملا ىلا

 ىطقمل ادا ازادشنأ او هسفنىفلجرلا تب دحي 5 هللورغ

 ه9 هدد ص 0 0 ة8ءدع . هَ

 همهقد ؛ ىعذاك ول همهفا # همت فاصعدقبق نما

 هووص سم 5 00 هو 2 2

 ههن و ىفلالامغن رهدلاو * همك عت مها دىلدلرك ذنم

 انش دويل نت
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 44 _(عمثم) _ملاقرغ ة هايلالمذ
 يت>انباورعًءامو هيلع ًامبكىأنالف ىلع الف َمّشعلا يو هنماندامىأ هلع صام

 اضن موقلل سمعت ضرالا بويع ىف" هلاريسكب مضهلاوه تيكسلا نبا لاقو مهيلع اند

 كلذكو «تماند عابراللرهملا مصْهاوابانثلا اطيل مضغ أل جر وترصاقتومهلّتدسقئااذا

 ىرهوملا انه داق اوعانرالا ةمهلاو لصُقلا ف هنأالا مولا وةقانلا كاذكو ليضفتلا

 محغلا كاذكولاق اهييْغملطو اهنضاوَرتبهذانا اميجس ادلع ذجالا بالا ثدصعأو
 ىو هم« ) |[

 ماضخأل اوناببل اوكا ا 0 ةاريتا و تمض ألاقي

 ل مخ ا

 ةعضعو مضخو مدهاهد باو َيلاودوعلاغديرضتي ؛ ئىث :لكوهل ووصل ليقو يطل

 رعاشلال او د5 الا فذخ مهوب ىلع

 ه< هو

 ماضهاو حولي عيرربلاا #3 اهتودحواهامازخ م راك

 امانة امو فا #* -الاميشنامدلااماذاو

 0 اونامزلا ةدّش نم ىنعن

 "مو 8 ىةد

 8 00117 اهماشغأ 2

 ىح .ولا ار وهلا اه فيي رتخ ف ضيرأثأ ١ ار وا صتع ول لاق تن دل ءقور و اووف

 نيد :ضرالا نمٌنأمطاامدلاَسماضغأ اوروطعلا هذه سك ؟ارباهرعبةسحئار هبسّئاهيفسفكف

 ديل لاقاهلابج

 اهماضغ ا يصخة لاا طبه 5 اهتاكٌبينكاراملا وفيضلاف
 ريثالا نبال ياهلا (ملم) ا واهارلاماشْأو فو رعمب صولات 1 س اخ <37

 هزصأ أو مشهلادع رسوطهل اه هتاعلر لج تلأو و 20 رشف ترب رهاب ثيدحف

 مقهدقو ِك الإ 14 وما ديدكلا,مقول مم ءاهءاطلاتءاقف يكل وهو مطخلا

 لكالا رثكلا 7 رادقبملا لئمبمهلا وم ةماعلا نمرثكي نمل لبق امته ةرسسكلاب

 ا و رعقلادبع عا 1 تير ورحلا مهلا ةعياتسا مانع مق ماعلا

 لاقرصلا بارطضا توصةياكح ةناكح |

 معه اًمقيكوءديرصلاك * امتدت

 هس ل سسدشسلا ئه مهككيِِِِِِِِِْسسِِم مب ييِيب بِ( ِِبببِبِبس بيب0 إل دليم

 ىف اذ_كهوه ةاوثئمهوق
 بيذسهتلاو انهلصالا
 ةدامىفف مدقتو ةئاثلاب

 نونلان ةاوثهر ف ق

 معضم ها انهامباوصلا



 (مضه) ٠ ميلا فرخ « ءاهلالصف 44
 8# هددس كيمياصدعل) قلو

 مضهال اًذهكر رمان ات ااةذَدَف ةفوكلاريمأ وهو ادرعتم دلع سس ترأسها نأ ثد دما ىف و
 هءوو ع ةم د:

 ماعطلا مضعورسكلا مضلل أو نيم ماصضنا كير لا مذهأ |! .همضنم ىأنصتكلا

 نمؤملا نكملو مهرب كن هن هقاولاقتفركب أ وز سسحلا ثيدحوعّاوتلا ملا

 ىفمضتم مضخم ىأ يضع هلط لغو لجو زع هلوقو اعضاول هر دقن 0 فاس مضي ج11 -7 رووص ه8 م7 "نحن ذ 92 < 1
 يضمها ملط فرعالا نبال ميلا ةيفاوك فا داما هلا لاقو للا فوج

 ليبقو ضعبىفهضعب لخادلا مشهي جلجزلالاقو ممم يضم لق ومعان قو مك

 نمحررخ لام ميضه علطال لاقي راس مسي ىذلا مهلا ليقو يى ةواربغي همأط امرنا لمقام وه
 و -و]

 |. 0 لج رلاةقو قل عي عذلاماعطلا لات عال لاو ضعي ق دشن لوخ دارك

 ةفصئيلو أ ةواشر هيفام مضاهلا هديس نبا لاق نيو اواخر هسفامل حداشلا مضاهلاوءاضملا

 - سل اي” عدو يى وم ى-

 م ربى لل ضعوةمدهموةموض هم ةبسصقو ةموضوملا ةبصقلاك مضاف همضءدقو ةسبلاغ

 راما قمم صيدسل لاك ضعبىلا اضع مضيراسك لاقي قهنالشويمرامزمو
 2553 ىه2لم 9 2 رو < و

 ىلاوءلا بصق نمردصلا نوع # تامدهع وصلا ىف مح

 ةرتنع لاري مارملا تامه تلح توصحراختمبش

 ة-95 تدع 2 هم-< 2 ا

 مدعم شد لل 1-0 اك عادرل ام ىلع تكرب ا

 37 ىلا هع ا انزييز# نو

 ص 2-9

 ةربو نيكل بلعث دشنأو

 ردا ٌملظماهفاوحأ ةرواغتا ايما رسما هضه ناك

 عجلاو تت امرت ليقو ىداولا لل جلخ مضهلاو

 لاك موضه ماضخأ
 ٌبيرةغبخ نماهبار تنبت # اهدر روم ماضعأ ف ش>ولا اذا ىتح

 ماَضْه ًاهعجو ضرالا نم منماطتام مظهلاو رعولأ ضْرالاَ: نم اضع أ ق ثيل لاعكلوخر

 لعل ىردتالكئافرد حاف لوب ىدا ول ماضعأو ّلمللافوُلا مالا مرذعلا ىف هلوقهنمو

 وشو رسكلاب مث مه عج وش تاطبغلا ماْْمَ ودعلا ثءدحلا فو هلامنعا مويا كانه

 لق عتبدح فورساكما الركام ن ,هةيدوالا لفاسأ ىثل ةيضرألا منئمطملا

 مضهاهد حاو بويع ماسْهألاح رولا طئاغلا اذه ماض و ريل اذهمانثأب رص هجوما 1

ا طقم لمغش نبا رظانلا نعاهغاموهو ا
نمللمسل ا نماندىأ هيلع مضهامو8و لمجل

 هلصأ 



 072089712 بك نب 6 هز

 مضح هناي :ةوىّمأ ىداو #3 ةدراعتب رلا ى-ةنيح اذا

 هم 11

 ىذعالا لاق عمجاكعججاو هيلا هيأ ا اهيدامدوكموذهديو

 هه )و

 مده دب و داعمالح أف »* ىدتلافاودعئاذا امأف

 3م و ومص او بت ووو هةموو #7 ىو ك0

 ىف يسيل و ماكتل الرا ون دوال مالا مضولاو امههذذمىأ أ نيمدكلا مذهل جرو

 كاذكو مي ضةوءامشعةأرماو مّ هلا يب مشعل جرو مقال نيد ارا ”لقناسنالا

 ,ه هي دك هم ِ ل

 ةفرط لاف ذه او موضهمو ميضقن
 و

 مكه ماها ذااصنكهلنأو * 8 هنأ ريغ همةريخسالو

 لاش ب هرفلا فوه ونيل مامضن !|كيرضلاب م و يضل 2200 ميْضولاو
 9 و

 بوسي نم هوابملاعأ لوخدر عوللاٌةماقتسسا ممْصلاو ادبامديعب ةياعنم ءمضق قيال

 ئدعملا ةغيانلا لالخ نوكت ياليل

 0 31-3 0 كرف لع ١ اح

 9 «- -ه

 كإن هنمزاف كلذ لعيب هس :قرتعااإف, ب ةزدئاك همز افا هفوةعسل سر أ اذهنالوقن

 امن“ يك 01 !ماوطم ىلا 3 م .الاثوكدل تمواهتراةيالايل دل

 ويسب ىيدحالا لاق مم مه ًمرفو اذ ىعتقبصا وت تبرهن امأتءانتاإف تطع

 نيصْسَكل اةفيطللااسنلا نمضول ارماهطم < لاو هنطيومقتمب سرغلا ناو مضغ طق

 2 م - 1 - 7 و ١ هدد و

 ا 00

 داوم وضه 201111100 1 7 انهت رو

 لثوار تصزأالا فادوأن صعد ريسصت مير صف هلوق ل -.لدبهلا فالثلا :

 ذقدمنيدأب انزلوق

 5 5 راع رلا بدة نيحاذبحو

 تقوفنودوك ممن 1ىد ءيراتفلا 5 اذا هلو ثم ةدزانهتب رلا بدنك نحب هلوقومد_ةندقو 1

 دهاشام او لاك ةيءاننخالْنب اًذهو ءأت-ثلا نمز فم هشيعناك ام يضأو شعل قيضوبُذلسا

 نيدتلاٌرما لوقطإبتلا نمضي رج ظ

 لذ 0 مص ىلع * لوو كار مثكلا منه ] تلاع اهٌتاقاذا
 مدومل' 6ة<او

 مم -

 - (رسشعسداس برعلاناسل - 15)



 ْق طيضن ثراو1 اك هل لوق

 ا
 ججفلاب اهنمرخ 1ضءبىفو
 ه«ويوعم هأ مكحلااذكو

 (مضه) ملا فرح ب ءاهلا لصف 47

 ٍإ مفموقلالز ارتعي نأ هيلعراش ناكو نسح نبهقلا دع نيد مة نتف ف ىر ركاب نينا نبا

 ةدامهنب !لاقف لتقف لعفي

 <95 5< ع

 دك رهن مدِمْسَع تقف « مح مأب حادا يأ
 ك4

 درب بالصألا ةكوبحم ىلع 5 شبرفنملاجرنعك ست

 و مس» سن ياه ع

 يدوم غأبش تدنعأأمو 7-3 صدا

 ممم و

 كيلو نكتة عيرس اشتق لازما كد يسارا ا هنيئا

 مدعو ميشو مشاهوماشعو ماشغأ ميم هنا مروا لجرلل لاقي تاما هعجوةيورألا

 و / همس

 ' هر لك اسي أهلاورنسكلا وهو مْدِهلا اهلك اهي ءقلصالاو ءاسمس اهاكن امو

 باعث دشن عضوم

 وه 9-5 م وم 5 .»

 هيساربعبلا لكأ ًامعأ 5 عمهم ىلعءاضم برا

 ىو -ه- 00 1

 مديقد-اوزئنل ريكي مصمع ان رسكلا مدهلا ( مده بعتلا ىلءاهلج ىأ امعأ

 لاحرلان ممصيهلاو دس الل مسا ديلا ةددام نك ل ةورسكلاو هو مدولا نم

 2 :ًاويلصا !ديدشلا اظلغلا مهلا ى ءمدالا ىوقلا

 ضيقا وتمنت « املكتناءرلا معتوخأ
 اذاهمرعو همده لاق رسكلا وهوه ن مذخأ ريغلاك كومو نة شلال مل 2

 انازدادلا هبفتيلقامرو ميت ونب هن اكتم زكا وئاقحا هيما سام 1 0

 موهاهلاو موش اماما ودك مهضوم (منح) لج
 اهله مذ يدمصهو ماض الاى ايو ماضومالا عب هيا هع ةراوثباكاماءطمضعاو 2

 هس توون مومن رو يضل مسالاودره عقو هنُصقومل عش 5 و

 لون ا
 نمهل تعده لاق نعش هن ةمدط نعيشه نم هل كراش هقح ن مهل مذهو<- 0 0

 ايو دعو هيَمدْل رمسك اذا هظح نمل نكيلامو دكر فا متال 1

 يناهبدا 2# جدع

 موطموهنادمفو لا مدهولولظي ايش موقلا مَع _يضولاو مول

 مه <

 هضم اوذو هلو لا ماهلاو 57 و مسك انمذه مض يةلامن .دمطو رسك مو

 َدقَْمْندأ 0 صه ١ ٠ اواضاأ |

 ا0ةفضصنسس نسل 7 ل



 صظ111يياللاب كحال ل هيج _»

 اا 7 20 زة زةز ز ز7 ز ز ز ز ز 7 01 1

 1 | / 7 8 كيان م1 -

 4« 2 (مده) _ملافرع ٠ كهيلازسن
 ال هدأ ل ه صدك <

 ززعلالب ثزلتلا و نبل شه موتك 22 نسا حت زج «اذااضيأ أه -مثواهرجتال

 ىذلا ميشهلاك د متو رمسكت وقول نم سيم يسشملا لاا ثهك اوناكف

 مو

 تدنالل هد + ىلامعيل ]7 همدشقوب «أ عش ن أب يد سسلا فدي ةناغل ولدت وخلا بح

 اب

 م نم سام ميشلار طحةجرتفلاقو مطويات ةوفاعّتناذس هّلوأماعن مق.ىذلا

 لاقو مط ارجل هيك اوراصفا اوكلهواودانم_ م ىعملار 6 وسمر اما

 مدق ةراطح ىلءامْطَ اراطحر طحهنأدا رأ همس ىلع رشا طا يمك هوق نعم قار ءلا

 ١ ا راصىأ هشه رالا تراصوهسسنل 0 اذا :رهشلا م و سديدق

 مف وترا تم بالاسنان ا لانو ريكتر ناس

 دشنأو كارعالا نبا نءهنطعتسا لحرلا

 لالا ادكمالاتخلا وق الاتمسالئانللهتءمهتاذا ه هيل اماركم امّتلاَوَْ

 ىو :لمكتلاو بيذهتلاو لإ ىفرع.لاهمْمَسمالعلا نيو رعونأ فاطعت اذا ن الف هيلع منتو ندبلا فرعض مي 5942

 0 دشنأو هيض ىأنالفتعمديز زولأ هدنع هّسلطاذا همهم

 و#س و )ده 2 همس

 دع ولان وبطعتسأ ال و د# ىل 0 اذا

 مهو ةقسصتلا نودن هسنمتيضراذا هلاتمَصتهاونالسفا ىسغن ف لوقتو وْضَرىأ

 اهلك ف كلا, با اوهىارس ءالا نب الاق ف اهلحامته قانا معو لوم لبر

 نوبل مشلول لابخ امشهلاو تءلتحاىأ (تمتقاوتقالا عرش ام تلاا

 اهدحاو وسهلا ةئدملا ضرالا نطاوننموةفينحونأ لاق ماهم 200

 بّوماملا اهم مرددتملا ناكححللا صضرالا٠ نمموشهلا ليما ,ةيونلن عبو مئاموهو مدع

 موشهلا لبعث نبا مت اًيطو نوكي اطال امنوطنو ضرالا ني-! ىف اهناظيعنم

 قةداتقلافو هيد هلا ضرالامشهلا ورسم وأ مش ةاهد حاو صضرالا نم م نماسطل 0

 مز زار انان مهم ماري غاهارتلاك ماه عيال ىلا.ءتهلوق

 سا و9 هه ع 01 يال 514 .- 5 7

 ىلهذلا ةءابمتنالرعشد_ثنأو اهُمّشهت هذّتر_طماذارسطملاداهذ_علاطاذا ٌضرالا
9 .. 

 صضرالا سن متىف

 و ةام 5 4 9-5 ىو ه ءىءاه

 سواه دل ن مقر روسو 3 اهضرأهجو ىنف“ا وأى لخأو

 لوقةدايمنالدرملا دشن ىرهزالا هم هسا رتٌتنالو رطم اصيل اي ضر ليم نا لاك



 : (مشه) مملا قرح ءاهلالصف 5
 ب سسوس سس سس سس صصص

 2- .٠

 نط مزهلاومب و هثنب دملابعضوموهريثالا نبا لاق ةضاس ى اى مزه ىف لإ داانعالا_سالاىف تعج

 ٠ه مىعاكرو 4و ودم

 ْ امس اهلك مازهو ماز همر مزهمو مزه دق عزشو ديدشلا بلصلاوهو مصمهلا فةسغل ميلا
 يسود ) ةد»

 | لاك توواكلا مسهلا ىارعالا نبا ن ء ىرهزالا هرسكا اهسههمسهتئشلا 0 . (مسه)
 | ءاهءاطلا تءلقمثىرخ ادهبدرمائلا نوءراتين يذلا مهو مسالا ل صالا ناكروصتمولأ

 أ رئاسي نمسأرلاو ماظءلارمسكو هل. قو سباملاو فوح لا ئشلا كرسك معها (منه) ْ ٍ ل - < م و هو ر)ث وم 1
 أ اذان[ تمتع لوقت :ىنامعللا ن ءوهل_-هفنالا رسكسو هل قوهحولا رتسكو ظلمقو د 1

 اذه همشبهمسهئث لك ىف شهلا سه ىنامعللا لاقو ضل ريسكو هى قوةبصَقلاَتْرَسَك

 ْ هللا لصدتتالو سره رب دحأثيدح فو م0 ةماطو دعو وشو

ولا ةبلاو كلامها هسر عننا تتولد بلع
 1 ا هاه موديل 

 1 0 كيرئلادر نملوأودو ١ رع ىعس ناك عبو املا ىلع تلاد اطل ا سعو ول ف انمدبع
 7 - « -ىومإم“ -

 1 هلباهيفتاقفامعثاه ف همكحو [| اذك هتتبادمف تلاقفهلوق ّ 1 1
 ه7 ياه قو يكس لاو ل صالاب

 1 ف نوم ل ب هموقلدي ّ مده ور 0 ما ذهتلا ةاعغ 0 ا م وعل لد 1 هالعلا 0 1

 0 رخ الدشنأو ىرعب رلا نيالرعشلا ىربنبا لاقو هتك ها از تادورطم
 0 | هدهد #وو قوم مدد دهم هب إل روم 1 وه 1 قيصلم

 اف ىلذهلا شارخ كألوقو 0 :؛ 2 ش امهشهازيخواضانملو 3 امكن ىصقدف هر ويهعسوا :
 بو )و5 7955ه

 ماه ءافضناملا لارط ع هلثمريطلا لك ناله والف

 ىلا جاصشلا نمةمشاهلا ل يقومطعلا م دم ضئذمناملاو مدع ىنّرغنوكيدقو ونهار

 امص سامعدم 58 -

 ظ اجرلاو ارك ِإسقحرخأو شقق علا تمتع ىلا ى »لق وها اري مل تت

 | ةملاتلا ٌرصشلاو ردك سالب ل يرش لع رتل سبسلا مش

 ا م قب مس < و

 ظ هتاف وبلا سانا الكلك سايوه]قواهشه مب مأقريزعلا ليزنتلا قوءاشي: ف يك_.طاملا اهدخأد

 نامي عمباوةلالاةسبابلاةر معلا ةيسهلاو ىشم لك ند مسايلاوهليقو ميشال برع

 ا فكبطاحلااهزخايرهثلان .نوشملا سيو :موعرأبن علو يشكل

 ىحاهرمصت سدب ىلا صرالا ههسَلاو مْ ةمشهالا نالفام معسلاداودبا لحرا] لا وعاد

 0 0 هنأ لبخنإ لارا "دق كلارا نط فت ءاوس

0 :977771 00007 
 + رح اولا 5 وبل 2.

 10 22 ونص 1“ /

5 : 1 1 

- 

 ولا بد 5

 مم

/ , 

1 



 5 نثت يوم 3 تانيتمي" 7

 14 (مزه) 0 : ا
 | - ل سس هج مس حا ل م - و 21 ل

 مل 67.2 عمو < وسم سوروب 5 3 5

 حراوض نهفاراجا ماد 331 100 ىابلا ناك ميزه

 ىل ارعالانبادشنأ ميزوهلاك ثغلانممزولاو

 مزه ث دع ءاهيناو تقأأ 001 تةَطءاذا ةاطرأ"فدىلا ىوأت

 4 وت ب
 20 1 صسا)رك يدك -ٍ 11

 نع مهم ا نا بال ٌودب مز موك غوابكسق كو از ةىعي مزه رغن , ءهلوق

00 4 

 ا باها ب ره لاذ كوهئام

 5 مس <

 أفرسو نافرسم نم هلوق 0 ءاهازانم 33 ىَرعلاسصْنم لاسؤألمهاعس

 1 6 و 7 ةه دىأرهدلا ناوهن مةمزاه باص ورسم نموهو نسوق هو

 داشنالاوهصنام لمكتلا 0 ) 0
 نمةءاورلاو لخادم ل ىخ لاردكٍ رولا لصأو مهودر مهو تك انستا نذارهوأ .ةلجوزع وق ىف قدساوأ
 لاق مث اهرشف نأقرمسم ىسلاردبو لاق تْفطُعكلَعَتُ ءزهو ضع) ىلع ه ضعي ذو

 تبناج ذ_خأىأ اهرشف 26

 هصصمدينك ها قرشا يبادر انياع دو « كات يول ليلو
 5 5 2 - 3 58 .م 9-0 1 - 35 7 ]ع هه

 هريغلاقو هعزدا تدع اوباودإا نمت اعلا ماز علاو حمص بي رغفرحوهو ورعوأ لاق

 1 01 8و ن ىو - 27 ع

 قيقرب اهب مزوأ اورطل اى هشتملا تاصسلا ميز . جلا تيكسلا نبا هم“ .رءاهدحاو اضن د 'مزهلا ى 5م

 هى 6 30
 ىريبدلا قانأ لاق اهجنتاشلا نامي لولو

 ل-.ةنماومزتهأف هلوق أومد نبق نيام اف 11 0 ًامككو ىش الخلا

 'للمكتلاو سذهتلا ىف: |
 0000 0 اميمادامو كبد وزغا صرفلا زامتنا فب هلا لامن مورعولأ اًمحدئاشلاتسر

 نالفاابو عارم الاو سخالا ىلارَدا 0 مارتمالاواهلاز زهلبقة نمت تماداماهوكذالوقي قرط

 ه7 مث -ور
 ىّرعملا نمثل مرهلاوهلئثمَرَم 2 : ودق ىأ همر هىلا ارعالا نما [يشردا هل "عمل

 ةدلرهر ازعل نا جلا بارو لدوع مز ةااعفايشاا نع ةمّرهاهدحاو

1 5 

 أمأ“ ازوملا بمايو ديسعلارك * اهم رهن ا

 نوكيق لام مازال ذوويدقو لس هفلاَلسسو ورا ف ذك مازولا بعل أ

 اهنوبعلت مهلة بغل مازولا ىرهزالا ناد :رةلادعق مهلوق نم ىكحاك بدل اردصءانهمازؤملا

 ىنادكهاضدم_ءلاهلوق ىهورين الا نب ءالاق ٌكَمطا نم 4لاقيوهّشساٍبرضُتمةناودفو مطلي م مهدحأ سر ىلع

 هأ ررحولصالا , دثنأومازرملا ىشو ةريضق ىصعمازهملا حيرفلانبالاقو اضيمعلا

 ك.شلا ىلع ىذغلاوأاصعلا ا مار لل_ةمىوربو ىذغلاوأ » اصعلا مازسهم لثما يف ماشف 5 ”رلمكتلاة راع ىضغلاوأ هلوق 32 20 3 0 . 0 1 ٍِع ِ 2 5 :- 3

 هأ



 تعا ع « ءاهلالزدف 4

 0 ااا ا

 7 ميزا ملا باصسلا ىبمصالا ةعرسممبلاتءاج كأم اكوا تباين ىنمإ

 ا قست ه مق توص هن "تح يءهالا لاق درا 0 :مىلاقد ٌتوص در ىذلاو هو

 د ىناحملا لاك توصل !ديدشلا ل: ا نم زهلاو

 ةم <

 فاودامرلاو عز أ * زلالعرذ عباس بحب اجو ْ

 مكحلا من بالاكو

 حلاص :جانعلا فريح كلذو 23 ةلالعوذ هير رهشحأ
1 6 

01 
 5« و

 ا يبث وصلا راب قشير ىرفو درا توب وصوته نع

 روز مل تاكو "سطأأم سألنا بال ليقو ٌثوصاهل عمشت ن نأ. 1ْغلاةديدسةمَ زهردقو سرا

 و و و 2

 ا جزل نمةزردقف رعب اشيدح فو هرم .:هرودقىف همْنَدرامش .مئةادغف هَ

 - س © < - 4 0 -

 كلكلاوذ ورعلاف مايو سوفوا ات وصدبردعرا تو سوهو

 15 صد + جس مخ » ىو ه+

 كلذ كوت وص عمتقق- 3 مد عاو اضعلاتمزسهتو 5 اا 5

 لاك نيوكا
 55و دع اورو( زورا ل اا دينا

 معني داوجوءاضملا كر # مزوغتلام سوق ىلع مرا

 11 ىو ه معمم س9 ساسو عد 5-2 2“ 0 يقل لل ربل

 ٠ موزولاوتتوسق ترسكتو تاما هرقل تيجو وشو سك د قى مهموم بسقو

 04 هيما م سرع م

 أ همز يهمرع لقلاو رس لا لاتقل فةعز 00 .رهو مزهاهد حاواهربغوةيرقلا رو سُكا

 4و - ثوم مى وَ جيده

 عز كوامزعسحلا تمر 25 ءرولاوةعزسملا مسالاو برسحلا موق مز ”افامزه

 كتل

 2م

 َكذهلاةرازم6 ننس قلوقو اومزماف
 8-9 ا
 دو رس وللا داما # اهلكفعيرشلا مرهف َنْسُحو

 5< 7ةم

 ١ | الا هركرتا اوادسي ا دناز دركي الكعب همز مب ىنعاسمنا

 ياذا مَْورسسكنلا ميلا ددمغو ع ديلا مرت ةكتاب ةزولاو تمر سكنا

 رى ة8مؤ و سماك

 | نيديشنم مازال ع كالا فاذح عم ضعي ىلع ثدقهضعب ناك ادا زم ومر هتمءاهتس لاشي

 | نمماالاور.كوهان لاتقل نمو تهت رتكتو تاب هانا

 5ك ه7 هموم يي < عه

 لاق ةياصس نع مز م هن 061 كبس ال عزه ٌتيعودعرلا عز 5 تعمل اق ثوصلا



 4١ (مز») مملا ف رجس ءاهلا لصف

 لاق مو زشعجل او ضرالا نم نمط اوهود قا ٍِظ

 ميج ىلع تتح * مولا هتاف دتدقو 3 موزهلا ىذتيكناراهناك

 ناكملا ضفاف -ربترضىأ مالا هسياعلب ربح ةمزع اها ملصزىفثن دكا قءاجو

 1 » 2 2 يع < اميه رك مرح

 ر وءاورلاءاملا/تضاف قسابنم عن ١ ءاه ن>-ورسك ى | رالا مزعهلأ نعمل بقول عب

 > و 04

 هقرع بدصتوهو سرّدلا عز ةدح ا ادد نموا املا ضافي سكوت اذا ةميزه

 ىدعملا لاق هنية دشدنع

 و ريب ع و دج و - ل .

 بلطأ تنك ىللاىفوالا همز 10 تكردا اوربا "املا سلف

 ءاداهتزاذاةحاَقتلافو رداد ةلاو فك ع باو هدا ترقب لكو

 ىو نعلا تو ردصل | ىعأ ىلا ةدشولا نعيم هزهلا نو زك ةريغملا ثهدح فو كلذو ذو

 سا دك هل

 ةعز زهلاواه ردسي جالا : اكلاو 5 نيو لتنال نحن هلل

 م ع
 كلذ دو املا ةريثكس اراشبلا ا .لاواهؤام ضاخفاه رج علو تف لاك رلا ل قو ةمك رلا

 ىدعنبح ام امرطلا لاق اهئماطتل

 2, ّ 21 9 8 لم 7 سا سب ع

 ماع ىاسلو ريس ىو #3 ملاح ىبيوحامرا طلاأن |

-_-2 2 3 

 5 ازهلا دك نيحرصلاك *

 موزهومابماةيثك اا ءاز دارو اعؤامل في ى اذكر وم .ومىأ توما نم عنو
 قدزرغللادثنأو مم

 اموره ضان : ليتتألا «٠ مسالا

 ةرسلاو © رسولا وداود وةمْرهلاو مولا ةنوثلاو ةبعتملا ىف ىارعالا نب
 898# مس لس ع 0

 هنرمضامز 54م“ هزيستو ةرثولا لامني زاشلانناموسم سنقل ثللا لاق ةمرسحلاو

20 
 9 هع

 سرفلام ازتهاو توصل مزون اومازتمالاومَرلاوةمْزلاو هنرمستجرخو هكرونيامو دف

 سيقلا مالا هنْرستْوُنَف

 وه زوم ”هر 1 1

 لج ىلغ هرج هيف شاجاذا #2 همازتخا ناك شايجلب ذلا ىلع

 -# م توسح) هس 7

 5 هر عموصدسعرلرَمو ةق مح ىلأ يل همز م سوقلا تر هو

 تدريهاوءاملا ةناهسلا تم دز ور كسلا هش ٌتوص»ل ىلا ذءرلا مرهتماو جمهور

 لاف هنءّن توص عمت هش



 منزل مير + مالم 1
 915 42 وح ىو هل و ةمؤدك ىو و 00 6 ةوعد . «” هر 1 و هع

 مرجوىرشو مرشو مرهمم+-و 000 تمره

 بص 26 يآ

 نباو ىأرلاو للا مضلاينامر ديلا 0 "هلام لاقي وءايم-أ اهلك ما اردو ردو ةمرهو

 سس 59

 بجاصوعو راد دنبدءسنب فوعنبةره بن مكرم اةثراح يأن بناس مر رعاشةمره

 همفل اوةبىذلا ريهز

 ظ يهد : الع ءيلعداوا نكش ناك حمو َليضَلاَنا

 .| | رصعت اان: نامرعلاو ٌةَمّشلَعو ماع لاق ىنا ا ارق نب نقرا نب ةبطق نب موك 50

 نءىرهزالا 001 يلة ىهودر را 086 0 ىلاعت هنئا | مسرح

 | ةمرثللوةقرعلاوكم علاودداَعلاوٌةدهولاوةم ولا ةموتلا ل هوتلاو ةضْيلا ىشىا ارعالا نبا

 و 959-5 <ه
 | ىعوفثالامدقمةعرهلا 4( ةعره مرا لابع يداتلا بام يا لا لاو

ْ 

| 

٠ 
١ 

 ا

 ْ أ هيوذدسالاة رهلاحاصتلا فو ا كي هو باكلا ىف ىنلاٌةرتولا اضدأ

 ٍ (منم) ةيدرولاك عار حج. نعزوملا ةمدرهلا 6 هال 4 َع معلن راو حس

 رسكبمحرلاو ذم ةراوكا ةقانلل لاقي وره ههمهضعي صخو ّحغلا نمةربزغلا # هلا

 لاعيديز وأ لاك رشح نيللا لابحلا نمْرملا ولا مكس اىفو يو رارخا مئادبد شو رهلا

 دشنأو 2 ”رهرفمما نإلا ليجلا

 مالو رابالذي #* 8 ره لج ةعدره ه

 لارض بْارحعاو هليقو املاريثك قيقز شره لبحيو
 ع ذم مم انلامإ |1724

 7 3 00 مسج * ملاح ل لولا ةيداع

 هانعمبلعت لاق لاول بوح ىورو بلر جالا بحال نالُبسلا هه مش مرا
 - 5 هس و 55 2 0

 ةانةلازمغاكهفوجىمزنفلدسب هنرتولا زمنا نم ( لل لج فمي وب

 7” 2 م و 5 لمع مه مومو 3

 رافد هزم مزه اعز هيدر يتلا مزهر اهنوج ف مزه هنا كلذكو و مرهف

 عض اوم فول مومو موزكو مزه مج اوم هز هنمز ثم عضوم لكو هوفر تقلل مك ةرق و
 لاق اهنماطتلبا ريشلاو ماعلبلا

 اموزهلاوفا اوجالا بصق نم « .اموكعلا تلامادا ىدع

 ا ءاذا ثيدسحلافو ضرالا نمنأ املا ثيل ضْرالا نمنماطتامةمزهلاو

 محن زكي تزود ولاه قسمت انهم 0 وهماوهأاىوأما هما ضرالا مرسهاو.دقجاف

 : مره

 يلا هوبا ٠



 م 5-5

 م1 (مره) .مملا فرح و. ءاهلالصف

 . و 3-3 ا

 لاق براقتو |
 مموع 5 ع مةايمبد سس 200 ١

 هلذه ىلا تورو -31 هقعل ادعي قرا سلا ذهدق

 هددمشقو سموم «”ثسر 7-2 1

 4م هرهادقو امرهمؤام رك مرير مسكلابمرعربكْلا ىلا ( عر 0 هد هلاك ”لمذهلاو

 تاو نع

 اهلمهواهب نوباصي ىت َجلاءاىسالا ٠ نم هنال لعف ىلع رك رهو نيمرهلاجرنممرهوهف هلل

 كلذ ه- لع ريسك اهي 1 ءرسكنى سا و لد و ل اوعنتم عع ىذلا ىل_.عف باق باطفن وهراك ظ

 مم ٠

 لاق هي جو لقب م رهةوس مكره الأو ا
 ' اع 4 ا

 «ود ه5 «اك ماك

 يقمويكاذدعبف أ 37-5 اهمول تمر ه"يليلادا

 1 بتوع

 ةملك. !اهذه يبقا لاق مرهلل < تلظمىأةمرهمءاشعلا كررت يدحلا ىفو مرهلا ةمرولاو ْ

 لاق تناك مااهأدَت "اهو ءدلعمقا صدقا لوسرأ ىردأ تتلو لاق سانلا نسل ىلع ةيداَ |

 81 - ا ْ

 :ادحباوشوالاروشول قا نا يدم او هيسدلو مره هنأ شن نم ىري مراتي نالفوةلبق ا

 نيشلا دآورخ 0 رعي اا هاشم دايما ءادهرهلا لعكس مهلا رمال ظ

 د رو هل يو هد ىكمو©

 مره ح دقو عماطمى أمر عمالو نامز 200 :رهلدإو لاق و 7 رعبا هنا |
 مي . سك -

- 7 ٠ 

 ىدميلادشنأو ةفينس يأن دن ٠

 مرحالوسلا الش اكل هدرحراخازوخ روض ظ

 صرالا ىلعاطاسإ" 'ايددعأ اوهلذأ اوهو 0 رض نيك دتلاب م راو ٠

 هزل اعاطتْساو
 ”ى سه #

 مروا س راند .ةلاأطو * بح ىلعأطو انتظرو

 0 القبل 0 لد لاهل لاقي ىئلا ىصوتمرع# ذأ

 ىعمدالالاو ةمرق لأمره راصاذا» رتعبلا لاس ةنو اًضيأهنعر ع هود ل_قو عاركحص 8 ظ

 ىنام- هللا ثيدلا قو مرهلان مذوعتي ل_بوهملع هنثا ىلسصىنلاناكو ةمرهلامو زكلاو |

 مدسقت دقو لادلا,نيمدهالارو مشملاو ءارلاىوراذكهلاه بل اوهانملا نمر نمشي رعأأ
 10 مه ا 1

 رعد اهننل "امعهنمض دتفمرهلا  لكصأت ى ا ىهل بةومرهلا قرت مراوهلبا ومدافع و

 ع او# م مو م اعاو# ع

 ىردتالكناو كمر رس مالعىردتألك ناو « ٌبيشدوجولافامر-هن 2 ا لاه اهوجو ١

 < عدول ل 00

 اذهبوهزمللارخآ ةمرههلوق
 مكاو لالا ىف طيضلا

 حراش»هي وص وبيدهتلاو
 لاق ىنائادلاىفو سوماقلا
 رخآ فلاب ةمرس هنبثدللا

 يا ملا

 ىناذ_كه خلازؤح هلوق
 بيذهّتلاو مكاو لصالا

 سنو س رخ قدام يفمدقتو

 .سمعم هأ انها عافرخ

 210 ص رد مالع ىرذتال كن الاق» ىرس هولا 0 . مرق عون ا

 لوشي ب رسعلا نمد خاوي تعم ىرشزالا ك[فءول كفن ىأك مرق آول ميقردتالو |



 لس) منافع ٠ هيلا 1
» 

 ذخاي أملي كلف ىفرامتلاو ليلا قمياهالك ريالا ل هناصقنورمقلا فسغت وعل

 اورعو الار نابرغلا امهو نيفاذنا نيرام هي نعي نيئيشل نيا هلل بِهللاو 3 ربو هدصت

 لاقو هيعوت وهلك يفلت عرشلا# حب يفي مذ كيلو وشل نيفادا

 0| 3 لس د ووس و2 و هس 9و وو 5 هت

 ْ مذهب مذهوةع رس كلذ لكم الامذهلا روطتلامدبلا ا ا يك داراتما

 1 اًدكعرثالا نيالا .مدهلاَو لاناوك لي ءامتلكثيدحلا ىو عطقااو ُك كو د وامه

 ٠ جيمتلا نات ىمو هوب اف و الام ماذمهلاو لكالا ةعرسوهو ةملا اذا م مذعتهاور

 شا مدام مدهلانم وهو اهطسون ودةعسصقأ ا!تتاوج ن .نكاالا هيدي رب 3 ”تهلمهملا لادلاب
 1 ا و + و وعو ك1ع+ه +. يه

 و اذ هةيدمو ديدح ماذ_هنانسو يدح عاد وتم مميزا ح اوونم

 ٠ هو هك و

 ٍ رقع ءيىكح ولاه وسسلوقادههدمسنئالاق ز 00 رز اي ففيساولاه

 دشنأو ل

 «و دهم

 هماذهلا كترْمَش نموُكْنم 0 هماَعَن خي نارعبل ليو

 : ف نوح 7

 : نءمادنهلاو ماذ_هىموموماذهنيكسو هلك اندتكو راوارلا جاع

 8 همو 5

 ٍ (مرذهإ ليقود سول جرم ماذظعو عاجلا بأ وهددوكالا لج 1

 ٍ مرذهو مالكل يثكٌهمراذفومارَده ل جرو مالكل 2 يل لا ةعردهلا

 7 الإ ل[ ةعرلاوهلاش وةمردهلا طملخملا لاقي 0 اخ ذا ٌةمرذ عملك ىف قل>رلا

 و 0

 ىألاقفاندلان ومرتب صيتة ير رهو آثدد->ىفىو رهلارخأو ىنملاومالكلاو
 هو هدد 5

 ىردهلاماةأرملل لاش ليمس نبا هيفعسوتلاوراثكااوهر الكل محو ينوحسوت

 ش تسرد تكرر مدعم وسر ساد كسلا نبا نكمل ةرثك ىأبمصلا

 : ةياورفوةمرده ةلباف.ًارتا تأ مالابح ثالث فنار دلأ رق نال سابع الاقو د ولك

 1 | لوقت ١ ًارقأنأ ندىل أبح ًاهربدأذ تهبل ىةرقبلا ًارقأنال لاقف ثالث فآ ارقلاإرقا هل لق
0 
2 
 و --9» - 5 و س 2 2 1

 ا والاغ مالكلاىف كلذكو هذهع أ هدر درو لاش ّجءا ارقلا فدع تروا 520

 سبآ# 2.55

 الحر مديم بلا
 وه 5 <27 هانظ س ع

 هتكملا ةيهادلا ىلع 8 33 همردهلا وحب سلتا فناكو

 50 د5 م 4 و 2 م و 3 هةر زو مس وم

 : | ةيفيضستسوب :رس قف ىثمةلذهلا (يذه) عطقاذا ف يسنلامرذهو

 براقتو
 مودم ديد : هبي يحس سجس جووجل



 ما (مذه) ! ملا فرح« ءاهلال صف

 ا ساوه بص ميدهاهذ 0 سابوألا ىف س جول نأ كاشون

527 2 

 3 سارالايدنعلااعداذا 3

 5و ©« 00

 الخ انه ميدل نوكيو 1 ساره عض مان خابخ اهدحأ تاناوز ثالثهسف جئنا

١ 

 ظ
 يضيف اب «اوهةيناثلا ذي اورلا 0 تمد هفاضأو|

 هبلعوفونلا ف نوكب :سوهلانال عيتاوهو ساوع عبض عدها يفةئلاثلا ب ادراراوسا ىلع

 و سه

 عسبضلاو عمضن ءالدب ساو»نوكبوةعِبْصلاًةقانلا يدها لعدن لق رهوم اناناس

 ممسدنأع ريش اهرققذلا تيرا سيول لءافمجرالاة ته مدهود تاو اواو

 مدمس تو

 ةنوجرألالوأ وا معَبْضدمْسَتف عبضةقان ل فلا اوال

 سانتا ىلعاودازلا نمل #3 ضاوسألار لاني اايديرم

 د تدم مع دع واكساس

 كب رفا قونبكستا م مده مهامدوم دعو هيلعمد جول ذبلت بع يلع مدي تالفو

 مادهل اواوردامتموقلا مدابتو لا داانوكسب مدهئزج نب نعلن اناودون ملاذا كوس

 ةرده طم ب 390 ب ضل أمدسلاو كلذ باص ل جرلا مد ةورصلا فناسنالا بصي اول

 8 موو يا دعدعا تف

 نيالا هنوهتو هسسغل ىأ همدبو همك هاا نا دس يول ىلارعالا نبا نع

 ت وع 6.5 » عراك بهو 0

 مد وموذو شنت وجا مده لحروف أهقاو ال ءانوقملا زعتر ظ

 7 6 ميو ©

 نمير ةمودُهلا بيذهتلا و ةيئرلا نيالا نم مود ملاوي لايقأ ن نمّلدَقمدهمو أ

 رعاشلا لاق نيللا |

| 
 فدا ارمشلا عواض ةمودهم 3 هنطبءاد مران يأتي 3

 انك

 ةدنط كَ يي رتاج يملا لعب ابا تاهش لاق ًةئبرلا ىهةمو دكا لاق

 و عدد وما 1 و «ثس باولو ىذه

 ىلع ليصم ىاأمدنهمئث ءادهلا.ةي ولاملا٠ 0 و ةذما يهمس ةرقداع# الوقلفال

 كيلي املك ثيدحلا ىفو هزادنأ ل سأو سده ملثم مادنا ةيسرافااندلأ أوبرعموهو رادقم

 ل الا ءادسهلاو 0 لا ةغر سوهو ةمتمل اذا, مهضعي ءاورا ذكهريثالا نيالا مّدهلاو كاناو ظ

 وهواهطسو نودةعصقلا بأ اوج ند لك الا هند ا نأ ىو ديلا 1

 ا
 (( مذهل هروطمىأ مودم“ «ضرأو فشلا هر املا ةمدهل اورثنلا ىحاو نممدهتاممدهلا نم

 هنو رلاق نبا اشك يي

 ه5 ومص < ا

 همدجو زج اذئابوابهأل اأو »* همسي كلَ فامهالك

 اذكيلتاك اودوماذاهلو_ق

 وخنوأ اهذويهلءلولصالا



 (مده) ملا فرح « ءاهلالصق 14
 - < ٠س ردم ومع ك مص ع

 2ظ2ظ00118 ١" ناك لتت يدل نانا ىلح

 : ظ لاككلذيىفددقدةف كَمْدَهدارأنمو كلو لة كدقف ىلو لاق ن هلكوك نم همه د قفار اَرع

 ش كمديباطأنأ ناو دب بلا[ للا لوق لعوهفمذهلا مد هلاومدل مدل ءاور نمو ىرهزالا

 *خه-8 ع

 مهنالاقيودثكرتو هنعّتوفعدقف هتزدهأو نع َتوفعامىأ تدعم هاو

 ا اوناك امثيراوملاتان هع خالو ولم حدو مدع ىدهاولات اوفلتحا اذا

 || ىنلا ءاكلاوهلبقو علا دنا بوثلارسكلامدولاو حلا ف شارما .هنوطرتسسي
 ماد أعجلاو بوثلا نودفوصلا ن مىلابلاءآسكللا هيضارعالا نبا صخو منعا يحوم

 --د ع : 2 2 3

 رخخ نب س وآلاف و ةردان ىو ةفينح ىلأ نعت ريخالا مده و

 - >- و دلع 7

 امدح ءاملاءتمصت ب اه رشاوتراعمدهت اذو
 - ©« م 2

 وهو هإبقلعاف ىلع فوطعم هنال عفرلاهتاذو هءاوص ىرب نا لاق

 اممط عماطوارط ناسف ثااو هما دملاو برمشلا اكسل
 دا اود ىنالىربنبادشنأو

 55 ؟ همس

 مادشاداضعألا حر ئادف # هيرشي" ام هنصف تر

 0010 ماببب يرحب رحاب

 ْ 0 ا ثمبهو باشا نمد رخل مادغألا مادام عزو ع هيلع ورث يدحفو

 اسس ل ع ل يل ا
 ٍْ ضرالاة حو ذودالكلاقوختلان ف كرو ىلبلا ماده انسدل ىلع ثيدح ىو تقراذا

 : اكو و - - | حل ٌكءو-

 | شط مده ع و طسسلاك امده ه قاطست ض»د باهرا ضعيذ أسف لد: لاَقف

 نمهيلعمدجتوةمر رونق نبع زوحلاو ا
 ى5 و دة ًُء . 2

 هظع 7 هع مل جم 7 5< ؟ ا _

 ناقلات #2 نامدهمنافخ ىل 1ع

 دق هك 97 قه - 1 -5 <

 1 0 هنا مد حمزوعو هنعحرقلانباماور هعقزاذا همدر و هز ن الف مده دنعسولا

 #«ثثر2 و 2 2

 امده مدس متةقانل |تمدهوممدقا كلْذوُلَو ؟ماعت امن نم رام اردادكح ةمدهم

 سم # سس

 5-2 1 7 - ي ردع

هالكمدهمىهوتمدغأو تمد ةمدهو ادلب نم همه ميذةمدهوأ
 تن تدنتشا اذا امس

 هس

 ا لاك ةعسشلا ةدشنم قت اتق انا ةمٍدهّلاءمضعب لاق درس اعنلولسغلا ترس يفاهتعبض

 ولا دب -
700 3 

 ه-2 س« 9

 ىرييدلا كرت رس دبز



 ل

 لاق اهنوجف اةفرثملا ىاون نم مديئامكيرعتلامهلاو مامات ال ْ

 نمكيذو عنا مولا ثيدحلا هوقو بو رخوأ/ب ىف اني كءَراهني نأنامدعالاو :

 لاق نيدرغلاف ترها اكسر ويوجه يأوهه وفا فلق نمل ٍْ

 لباسا ديشلا ثيذشح فو اهيفطقسف رثلا او نممدجتاموهوومتولان ملأ ظ

 ماتم اولا وهيك ولاني ا ال رانا لكما نوعْأمو هذ هير اي مدح ٍ

 ملاين أت يدخلا ىف 1 كيب ران ن وضد ةرثصلا فدحا واىث نيف ىأمكمدهاذمدقو ٠

 ىَدْدف اهؤ طاق نخفوألابح مولان وانس نا ل_سو هيلع هلت ىلصءننا لوسرل لاقت اهلا نبا ظ

 مدلامدلا لو لاق متلو هيلعدنتا لنص بنلا مسيتف كموقع <برتنأ لرهطأو لزرع أهللانا '
 1 هدراستا كي ,رصلايمدهلاف اودتفو لادلا وكن ىو يقم أو مكتمانأ مهل مدهلاو ظ

 4 مكنات املاو ماع ان ذارخ الإ هنيدكب كمر كلاملرالاوق يقيل 0

 دهم مدعم هام د لاقي لينقلا مدرا دهإوهاضإأ جفلارونوكسلا,مْذهلاو مكفرافألل ظ

 وهوانس ةقللا اكسيل يرحل اقم ؟تدزدها نإ ودبل طد ف متم ْ

 ىرذزالا ىوروُد ةرصتلا وةدهاعملاد:ءكلذ و مده د 20 وهند درعلاو فورعمْلوق ْ

 د  (ملقزالا . ماافزب ءاايلالبو

 مدْهدملا 6-0-0 او »« مترو طل اوسأمو

 ه2 و 501 0 -

 سارا مدع امك »* امد وه ءّت را
 اه

 همدامو#

 و ”و-

 مدعالاوةد ذي وأو أر ىفعقيو ًاءامهملعراهثلا | ًاوهريثالا نبا لاق هّنقدق-ام ىردأالو همدتس

8> 041 12-292: 

 للغش د1 اهنموهمفت نيف ان وكسلاب و لوعفم ىءع لعق 1 ودهملاع ءانمل ١كب هرحتلا مدهلا دمهش

 طع اة

 و سم ع

 ردو 09٠2و  ءوذس

 ا اني 5 4 ومس و

 ىنادهو لاق مفلا اءاوراذكسم» كمر هى دعو ك مد لوقت رعلا لاك ىبارعالا ا نلحا

 قّقعلا ىندشن أو لاق مدمن كا لونا رشا

 ىئمدللا مدللاو م مدسهلا مدهلاودلوق: ةدسعو أ ناكو #1 مدنمتنأاذيح [اًطاَمد د

 جضوَمو ىلدأ ىأ 5 ىداوكدهب حلا * دشن كش عمرو مكمن عموم

 لاقو همادهالامده لدجرلا لزم ىهدومدح مو دهم اوامده تلده لاشي مدنا مهلا ل تكأل

 ده واسود 5 و سود
 كري ريقم ىرشملاق هن "اكفمده 149 5 هبقهيأ رت رد هرب مل هب هنأ رب رد ةنالامد# رمل عت نأ اروع هريغ

 نإ كمَحعَد شالا فلا هنأ مهلا لأن غىرهزالاىو رود ةنعتومأ تح ,كممّلانألكأ



 لصالاباذك نئااعش هلوق
 «ءوصم هأ ررحو

 (مدق) ٠  مسلافرح خغ ءاهلالسف 4

 , ليقمبالاق وق 33 | 14 مهب يده ودمر روما هش ١ ةمعبملاو

 سسو 57 م

 انيلصب :وأا فلعل الا نعش * هيب اهذسلاو ىدُهلا تس قح

 | ةيورلاق ميجتلا وسلام .-هلاو لكسقارن خ ا
 أ ه موو

 (لمنا م25 لاقيوهدرطو هقاسامه همجي هريغو لحنا محو دمع مةراسلاو وكي لسللاو#

 ظ رعاشلال اق اهدرطى أنت 1

 مجاهّْأ اههاهيانراغدقو اهناكمولا فادزأو تدر
2 0-0 

 هرحفي#صلا ةمجعو هدرة د ءانشلا معو قولا نك الااضنأ مجاهلاودا ارطلا ماجسملاو

 كعئودشن ١ اىلذادمخى ؟لوق أوقو

 1 ا 2ث
 اهمامت نم قرب ريب ة ماج عع اهماضجانمنادلغلا ضعاف

 وهما. )» هو

 3 اهمايعن مةمعلا بهذبو 37
 ع

 ااا ماما
 © ت يص

 ااييعردعت درر ليال هذه اك ترشنوكيتأزوجيدقهديسنبا لاغ مكث ب اعثر سي ل

٠ 
 |ىرهزالا ل اكو ءاملا نكمل تس هلو منا دعا يه ةىكورب واهلعتد رشفنادبعلا

 9)ءّ 2: وو

 | ىهو ةردلا هنامكهل اواهع رض بنا وجاهماصخادارأ أو بما ىأم ,تدازجرلا اذهريسسفتف
 ووهص 2س <

 | يلا صلاو لجمال قاب ورع يلا تنمو هو ا ا

 | عفأىأ نع رم مف ضرما نالفز ءدنئا مهر داونلا فو داعر# قد نم هنالاّس و ةراؤف

 لاف درعلا منان اور و

 وه مو ممل دو 18ةمعو

 ظ 00 الا #* 000 0

 |مملاشو 2 0 رهان عارك 0

 ظ لاق تل ترحاذال -.لنارننمامهالك ل بلا ىلع مد ةوودحاو لا فقط سو

8 
 مداني س هرقلا تنك ع نملوأ لان هكر 5ك وم مرغلا كمادقا ىف قيد !ىفة-غلمدجهلاشيللا

 ملح دي عرسال نسل لعزل يلاقي هش لس اولا

 بس 2 2 1 اة ءهعممعل سمو 26ه م 0 هج د د

 يسم 1 اومده ومد ومد مناك مده نايس موو مدع اكتب 0 :مدهلا ( مده (

 مانجا هنممزاللا لفل اوروا م لعفوهو توسل | يعير ملمددسهلا فاز الا ننا ةرثكلل

 ماهم 2م

 جانتلا لاق دداو عع همدهدو همده لاه و

 11 تدم



 4 (ميئ) ملا فرحت ٠ ءاهلالضُ

 ود سو عد مدس ثةد ت ى ةهاتع# / 5 - 6

 | مجول اوٌقرَعلا ليسسي قرع ىا موده مالا نافومحت لاق نللا نما وعرض ىفام طحاذا ةقازلا

 7 2 5س رس © رم م 0 م 4ك - 8 مص ع 7 هر

 'عاركن عةريخالا موسهلاو مدهلاو لاس قرعلاو ء-مماو رجاوولاهتمعهدقو لاف قرعلا

 رعاشلا لاف مانعأ كايلي .:باكمضذلا حَدَقلا

 مت لظلا لاح ىلا تءاج # اهم أ اللاب ااعاذا تناك

 ا ا م < يسوم ادعع

 مشتمل هاش 0 ىد * ةعداو داو ملا 2

 رعاشلىرينءادشنأو داّدعلاو مح هلالي ووجسلاوحَدةلاوه فن رعالانبا

 ماذعالاعب م تقرأ ماجه لالا تن اذا

 زحارلا لاك جدلا معو مك لاغب ىهمصالا

 تلال دام قست 6 بهار هلال يشق

 #3 براقملا نأ اونيمجس# اى *

 قَرملاو لاق لاغاني عمت فوق لانا أ كت, حسبت الا ١ معلا ملا لاك

 سا ع

 نهلاو عابرأةعب وهو قرَقلا عمم 5 ناق ردف فصلا دءدفرت * ديار عراك

 ةياملاو نثالثلان وام ىغلبقو لدالا متم ةعطقلاةمئسهلاو يملا نيب ىذلابراسقملا

 هلوق اتركك قاع

 ضراقلا امري ةمكف * ضئاعءلنم ٌضراءاو لله

 ىهي_.قوقئأملا نإ "والا نيغيدسلا نبا ىهل.ةوتدا ا نر درآلا الوهم لدقو

 : ع طولعملا لاقت .ةئاملا ىلا نيعمسلا نيام
 ىنفتج « ”ووع

 0 19 :وفاهفاتحال #* همعش سر نآكد رديأملذاعأ

 ىرفزالادشتأو د اهلل نيتسلانياملبقوتةنامل ىلا زيعقلا نيام ملمقو

 قع هنت نه خد رك ىهذ نيتسلبالا تغلإ اذا حتاسوبأ لاو مدساحلا نبع اكمل

 ثيدح قواطقفةثامملاةددتهلاوتدازام لا نومردالااهوأ ل الأ نمةمحولا لئقو ةثاحلاغلم

 ةثاملا نم تير قل بالا نمٌدمحَسهلا ةعهأل كراك ان :هرصوملا هن رم انتضرج الاكل

 لاتقل باحة ا ضعن رامغبلاو
 يا" مدع - خم 15 7 سوم همم >> ىو

 رباوغلانينسلا ماهبرضأ * هيي رعةمج“وكشأ هل ىلا

 رقافللا نيت الاسفسوكَت 9 اند يلاا

 2س كب

 فاك هردص#لا كلل ههلوقع

 ص :رعةدأم

 قي ريسلا كاف سُأ للاب
 ضماولا

 دهم ىب الوهو خلا كله
 َ ةأسهاب طا ىسعسقفلا

 قعملا وهعكسن: نى ابمغ .ر

 اهنم قي ةمع»ىف كلل ه
 هسدلع !هترثكل اهقت

 ىطملا ىأ ضراعل او

 َّىل ع اعاضرع كد-اكن

 مح. وزتلا,كةماضوعدخ 1

 دعم هأ

 لصالا ىفوهطولعملا هلوق

 ىاذكسو عضو مريغفف
 ىذلاوواولاد_ثي مكحما
 طول _ءملاو سوماقلا ىف

 ىدع_برعاش فورعك
 ما



 مكحما ىفائملع موش هلوق
 «يكعف* ما اهيلعموعم

 هم---(متيلا مشو هلوق

 ى عراضملا نيعتطبض

 هأ ررحو رسكل ان يكسحما

 (مهشإ“ : ' ملافرحت « ءايلالصف 1

 هر هوتنسدشنأ لشد أم ود وهو م ملعهرتع مق هونذا

 *هو ع ى <75 رم وم ىو 5

 ضو ميسلايهيشمع ملم قمر ىم 00 ةيأوبغ هس دنا نلع مع

 ىدعت ىزنسعتمدهوام امو يدش هنن ىْملا ىلعانأ أٌتمَجَعو هريغو ىر_هوملا ميلظلا ىنعب

 1 ومده هده همم ءَتوبلا معو هدمسنبا لحد ءاجْشلا هَمَعَو ىد.ءةءالو

 و6 © 7 هع

 دبع ةمقلعلاف قرد نزول دع آى أ هباقس تصنف هبانط ١

 و ه5 هم ع دهس 6 و 6 0

 موده ماو رست فاط أتش 5 هؤ-وجوه محا. انيك

 ميخالا عب راف تبقي سيقائماط سي لئقاو واذا تيب و ميرلاا:هدءافركلا

 ىلا رلا مودسهلاو طقس ءابحلاميلاو عي اوجملا ملا 2000 ٌجَهلاو ضو ىأ

 ىعةبارتلا محب حراو مالو توبا فتوح رواها توبا علقت كي

 مرا هنمَجَن هعبضوم نأ لدحاحاك فص, ةمرلاوذ لاك هلع هبقاتق هفرسكت عضوملا

 رادلا هده ىلع

 55-25 10 د 5ع سد 9ع
 موج يبنسلا ياعن ل و اهبل صا رعلك اممىدزأ

 ةوم 2 5 ه دمع

 هاد لات ونالسو هيلع قا لص ىبنلاتيدخفو 0 مج هديع تمحو

 اًنلَحدوانراغكأ لانس ٌتِمَعه 20 اذاكناراهنلانهماسصو لدللابهمايقرك دنيحبو ربع نما

 53:2 مع 0-2 5 7 4 م 1 1 .

 ادد يلعب كادكو يلع تاخراأا موقلا ىلع مج“ هلمود دسعوب !لاف امهعضومىت

 50 يف سان هه مضصرعص 7

 وهو لاق ا امرت لاف تمد تيجو وولع طوس

 اذااهع ' اتم وهبلح همدشا وامدههميةقانلا ع رضفام م قل فر اع ومع

 ةيؤرادشنأو هسفامٌلك تلح
 هذ“ هم هما ص سا عم 572 همه 1-0-0

 هعدتدا» ثمعلاف رفح سا نقتل

 ايار تامر هرجاما تبل ستات تي + رنين ال ءلوقهنمو لاه

 "ضن ةزجرم وءاشلا نابلأ نم راش اوضىلدقو ضن ل بقنا ةمسدهل ١ واما

 ذألاف. بو ريتال جاهلا دق و اخى أبر لاموهلبيقوضةيالو رشم ديدملا "اهلا

 ىارعالان با همي ةلاوهفرحوُنلاَ ىكاذاحارخلاونأ لاق احا مو روس

 1-0 000 20007 ه2 هد 0-0-6

 بلحم ومش وا وءاق سلا ىلا تل وحد وع غر ئكساذاف ءانالا ىفنبلا ن يا
3 

 0220 27 معو هم و

 | ةسياهتر مجلس 0 امن اكرورا اهم سعلاو «تيكسا|نبادشن و ٌقرعلا

 قاتلا

 . 7 طيف 7. اا ال
 ع



 ا ينال ب الل و ا ةفح

 4 (معض) © مملاف رش هه ءاهلالصف

 قله :ه َح 90 مالكا 7-3 ةمرجهلا (عم ) 144 اهلال فق

 نيب مهاوهواسةع مهاهذار 1 نمليقرتسمان هلو نما اراسكبنا ولون

 وتو هما ل

 هنمصفأو لانسأترسك اذا ماتا هن ًراهتينت ريسكسلا ىلا ىّرعملان *1هلاو هاهو سهلا

 9 مهو ست نم“

 يادار نر الوال# رضو تشو حو م.دق تح نيعلا ف هنرتشأو هذسس ضع تريك اذا

 لع دع نع لس

 نيتدر زلا امم ب ندءالدحأ موب ءاانث تعلقت اانثلا م ٠ أناكةدسعاب أن اثي دخلا فو 52
 ىفامج ىكند نأ ىه-تددحلا فو مسودلع ها ىلصدقلالوسراند.بسدخ فاتت نتللا : تا هع ال

 .رب رجلاك رسسكتئشلا موتو تءلةناواهلصأ نماهايانث تمسك ىتلا

 نانسألا مم وب « اهعدكلان ناومارآلانا
2 - 

 رك ذلاقو ةفنحو أ كلذ ىحة دعب ضار نمقر مشيولاوانلا نمردكشامةماثلاو

 عو رب نمل >رلدشنأو ةيوار ناكوةرزعنب لس نعكلذ

 لصالا ىفاذك نار ةبهلوق هاو ااا. نما #3 الصاوُماّضو ر نر انارقب تع

 ”لمكن ىفىذلاو مكاو 00 نانسي تناسق هالاو

 ويعم همارأ 2 ى ىفاعاصلا

 1 لتقوم مالكم ةنألا (مه) ميز رغسصقا هش ىرأو ديس: لاق ثاروسا 1

 يش : 6 ( -لجهلا ىو أه ربع ع نع هنارمس مالكب اماكن ”نالسجرل ممول

 مهلا فار ءالا٠ نءالافو ىلار ءال ا نبا ءاكح مكلرشأك ةامنم تو تعا ا ١

 امهلح رلا ىعسهنموباتعل اخ رووش لاق 2و رسنلاخ رفلءقو رقصلا منها و ةلاهنما تازيقلا ٠

 مسوس وسو < و ه-9 5 مب

 اماه طتءاخفةعلوم * هناك ثانعلا هاك عزا

 اهادق فصيحامر طلا لاق ءارج "يله مشكلا ل .قورجحالا بيكا ليقو لوسلا بيثكلا م -هلاوأ|
 ٍتوصاهلجرفن تأ :

 اهمآراةقبفترك ذ ل د ميه دانالزغراوُح 1

 ه 2 , مومو

 م م ىي هم ”تهس 7

 محدهو ىباجرلا نع ةبحلان نم برضا ليان مولع ةةدهلاورصشلا ن هر ْ

 ميت ليلا مهي معو مهلا ىهتن موش مح مجموقلا ىلع مده 09 / رءاهقاومسا| ِ
 علل ههجوللا م 5 قعر اهجسا اوان ده نولي مهعمس لولاك 7: . ا ا

 ريغل ١ لد لسق و لخ د مهيلع معيهو نيقدلا حوراو رشامفرومالا قو اقح لعل امهم لاقفأ د

  11١رشع ص النعم برعلا ناسا ح (



 قاذك خلا ىلا تح هلوق
 هصئام هل مكشلا فوج اممعلا
 ةءاورلا
 ةعلمىفانع ل#للا امم ىلع

 انعلمللاامب ولدت ىو ربو

 هسفعق منك هأ

 "لمكشل اىف مهيالا سلوق

 جو رسم دمحا بلغت ع
 يندم هأ مهالا

 © م7 ركو <

 قار ةالا دوا نموت و رفا ليقو ملا ىالزرلا اذهىربنبابستوورقلا هنأرسفو

 قائلا يلا .ةلاوشدعو أب وت نمي لكمال ورشلا يذلا حامصلا فو َنْعْلا ىلاعوهو

 ةمرلاودلاق معي رلا هءلعترحاذا لامرلا

 و ىو مروي
 .٠

 مينةوبع نماهل دآلا لم 7 ةماعلا لغا ىنح .

 ةلارمشةو لاق با رانا ريسبلا |هيف عسب دارأ ا يعينا“

 ديعسنب رارمللىرببادشنأو ورقلاتيبلااذهف
 , ب س د 5 9 1 -, عه تو / 1

 منلااهدا رمص ن م ميشا ئفدبال «٠ ةماشرعلاىلابلن ماهل لف
2 

 مهمالا نيورمعلدشنأ او

 سء# م و ب 2 20 م

 ريرهمزلا امش نم منلا تمعن مالط نمو رشي امعن

 اًضيأتدنلا اذه ىوربوىربْنبالاق

 د مو < جع-

 2 كإ]سهلو>-اوفاطو 3-0 هودرجذ ااهءأدقناك

 ظ الا نمير ش لاو 4مل ملاوي كالا بايفروسقملافدالونا هرث ذ ذولاق

 | هلرصثمتلا ةفت-و لاك حادقلاه-:ءلم هئرصت مينلاو ءاضعاا نمناترضش ع كلاوممتلاو

 0 سس هو ا ِ يب كان لآ 3 3 2

 |وهرالحودوسا عش. اذاف ض ماحصل لائم قرفةمري_دك تح هلو راغصقروونءا 0

 قهاشفف العو فصوو ىلذهلا بوجي ةدعاس لاك ٌلامخ اس امولك ود

 1 حك نموونن ميلاد #3 هلراهتلادأاذا شو مث

 هبل نكتلنو لات تنك اذ ىمنثالفلاقيو هيلا مينتسمود ىنععمسلا مانمهضعبلافو
 1 ا

 هدشنا ىلا :ارعالا بآن آب لعت ىورو

 انماةنايخنابز تسمى ه انربغ أ ل5 تلقف

 | هنموئشلا فن ةيس رافااب يوان بطايبانا ظيلفلا ين الاو هيقنا اورمغى أ انريغلاع

 ظ ةاخ لمتفتب ؛رعأق انا م ع ةضعلاو# اودضَس صنى ةبان يغسل: موق

 ظ امناولاو موةجرتفهد.سنءاادرك ذ د منو مون ىعأ وكمال .دهوىارعسلا ن 1 ..نامولو

 | ىرهو+امجرتدقو م ى ن مدعو مو ن دوجولواولاءاهلك اهشوجو ىف دل ءابىلع اندضق

 ىربئءا اد اهجرتو سن

 لت“



 1 ا ويلفت ان دوم ل وين شر

 6 (مو) ٠ ملافرخ ه نونلال دق

 هم «©9و 0 مس الا 7 2 .٠ 52 ا .

 ارطم هللا "عسل تمانامو ماندقف نكس ىن لكو هناذأ عامسب مهموتن ماو عربي لعل كاذب سانلا
 ا ه- ١,1 ٠

 7 : نجت ةدعانلاه قرا كاذكو نانيؤنوولا
 هاك

 ميل ليلا تايوأنارا طضا تا » لَ :انهومل ياك 0

 و مور

 ةيددك مبديا .ةفدحو ألاهازكحوه فم 4ع ا حاملا مانتسمو

 فلو اوهوهسف ماني بوث ة_فانأاو موب ثيح هتمانمو ماكو ماداذاءاملا مانو كلامه مان

 تءمكلا لاق
 مه س

 للا فطر وزمان ما لوضفلا ادمان اه. اع

 ير 5و 5-5-دت

 فماعمونمهلوقكهيقماني ىثملانليلو براقتمىأ * ريصأ ب دهةنانم لك « رح 0

 ارش مط لوقو ميل هو تل ةمااو فلو نم نملاذوهوب صان

 1 :ماو با: لل ضرع * ارانشلا ارغ طرا فان

 سا حج -

 ؤهلوقث بر.لانأ رسفأا .كحو هديسنا لاق 2 ل بعل بقوةفرطقلا يلا يجلب

 و هش و'
 هللا ل ضال لؤسر لعل دهس هلا 0 د> ىو تاس دل أ اوم ىهدتأرملا مب

 فى ىورهلا هاك ةفطقلان روك نأ او تاكدلا نوكي نأ ل_ة<لاق ةمانملا ىلعانأ أوس وهسملع ١

 ىلوالا م لاو ةقيطقلا ياهو فواهيلع ماني "ناك دا انههةمانكاريثالا ننالاقو نيبيرغلا
 وم 2 مرد ها سل هر ١

 جرا تانو تدك تجر قولا تان عادا بورتال اوت

 - هِ 7 4 7 ََس

 لاتق ىلع شح هنا ”ىلع شي دف و تئاماذانأويحلا نماهرسغوةانثلاتءانوةظنلاٌدض ||

 ذئموم ارش نا ةوزغ ثيدح فو معداسقاىأ م هوهتأف مهول ًاراذالاقفجراوذنا

 مانتسا وهنا ةيماتلاوةّسسلا ةءانلاو تناماذا اع رغوهاشلات مان لاقي هولتقى أ هوسانأألا د |
 نيا هيل ميس موف نكسسو بلا نأ مطاودب أذا نالف ىلا نالف ماب اوب نان ئذ ءلاىلا | 2 -ِ ” ع .٠ د يي. دهس دك ١

 دا دجلال مانىععماتتساو كرب | د

 1 ارا مانتساو وىشا هاودلااهارم 0 ةعاسلا للا نمهاننأبت ماع

 ىأ ميزه لبقو رواد رادو لمادا ةااوئعهأ د

 ومورسس س

 اهب ابّشلا نان ميسي 5 00 000
 يي



 ىناذكهزللام .ونل_-ردهلوق

 درصك لوالا طض ل صالا

 هلوق طيضعمةزمهكىاثلاو
 نونلا مضن لما ةمونو

 ىرهوألا طرضكواولا نوكسو

 ةمولو سوماقلا قو دعب
 لماخوأل ةغمرمأو ةزمهك

 ليصفتو حراشلا لاك هأ

 هدّةعاىذإا وهىرشوملا

 ىف ةمولرسف هب ونوريثك
 هطبضن كلو ىلع ث د دح

 ما ةزمهك دسعولأ

 (موؤ) ميلافرح « نونلالصق 7

 أ ندوالُمَئَنا تح واولئاه هنملءانلا مساو ىدعبال لعفودعتم لاق نال لوكل اك لص أن
 | ىلع تلكودق بطاخماو اء اكتملا ابي تلصنا اذا كلذ امغاو ليف: ملعافلا مسا نوكينأ

 أ ءانن .نونلا خي مهذم رمالاوناسلا ردك ؟ لاك لصأو ىرهوملا لاق تاك كلذكو مدقنام

 | لكجاذا مخلابماوهذحأ اونينك اسلاعامتجال تطتساقلأةبلقناا اواولا نال لمة لا ىلع
 ١ هلو

 | مانملا ىرهزالا مال بمول نوكبدقو ب سيلوانهنأ سفن نمىرأ وانتو

 | | ىاتاموتانةصاخءادنلا لاقي وم قوه 1 1

 را

 | قدنتلا ةوزغو ة فد د- ثد دح فو ءادنلا نص دخي هنالناموت لبر لّقتالو لاك مونلازيثكيسحاب

 أ حالك ءادذلا فل معتسيامرثك ولاكٍموَلا ري ثكل اوه ناموانمق تلاه تصصأ الف

 د هنوبنسةياورو حبلا لخداذا لل جبمأ كاوقنماذه ل عيا نموت عيصأ لسنا فو

 ةه-5 * ء ”وور 0 8ع

 |اميرو« ماعلا وليل سدزاوقي م « ئثعالالاك حابضالا كيفاعي ى مح لزتل لب م

 ١ ميال منيل نالفوهتبلطا انو همفىذا ارأخلا ىأ يتلا باسو ردد نوما

 هاسنكلاتلاهماش ا 1عدمالكأ
 9 62-32 ل همه

 مزار منال تاكو * ين تدرخ أماه نما

 هلوقو

 3 د ص همم ىدهولد 9و /

 مين ن طءاهداذَفلَحو »* الو اهالعضوحلا كَ

 | همه ماهر 7” 59 رس

 | موتلارمتسلغاذا مضلاب لجرلا تو هنمامودشأتنكى أهتم ئموانو اهنمفاهيلا 0 ا

 || نم انتل هيشتقالا» النا نم روص عطش اذ لاذلخلا انو سوت مالك هوان لو دج كنال

 ّْ : ءرطلاق توصاذا قمت لاقي اكةريغوناسنالا

 لع ينك ل زالاىر رحو * اهحاشولاجو اهلخ الخ تما

7” 

 لكلا لالا دبج ىلءتدقُ #* قاعتالق ممتكتتلا
 - 7-17 < 8-2 2 و

 0 1 دل وو ةموتو مو ليدو بلع ءاكح مح ةنكيإ انسان موقد

 يرو هير قاواولا نك اس مضاانةموأ ل جر ىرهوملا وجو هناا 0 5

 | ثاالأ ناذالاو لالي ثيدح فو رسكتلايةمذلا نست هنو وتلا ثكلاو هد موو اولا -

 | اذا جان نال مانلاقي لاقت اذآلا تقر نعل - ةغلا مولد ارارتثالانبالاه ماندبعلا

 ظ معينا رآف للان مٌتقو ديمسدلعتاكاذا هموتلداعدق هنا انعم لق و امم اواهتَعل مَع



 1 ٠ (مون) ميا فرح 5 نوُنلا لصف

 لب ب

 أ.اتيدسؤةوقر نيكستلابة مون هاهي وبالىذلا لاقي و سانلا ف ضماغاارث ذلا لما. ناوهلقو

 | رثك اوهدمسسنبا لاك هبوب دنع مو ةوسنن ءةمئانة أها واومان ف ةغااصوَه او موتا

 فوأى َمضااممانهمقةحاغا ارلاق عا يمل رق ءاننودلعان عيان

 حجاسعللادثن ومودة موا نعت لج رانتشاو مول بلط واقد يذلا

 تابسلال:موهوماونهذخ لاقي وَنكساذااضب أ مانتسماو ىلا هعارمانتشااذا -

 00 0 ا ا نوكأ

 اههانعمن أ نسا نعىو رجاجزل!لاقو كنعىف ىأثدللا لاقونوكب كلاش موناا نال ع 0 3 ع . 0 . 0-6

 هللامهكي ريذاوهد_:عءانعمواذ_هىلا اوهذوتتلا لهأ نمريثكو لاقا مب مانت ىتلا ككعيف

 نس يِحدمان هولا باشا ا ماتاودضوملا فن كنف ىلا
 هءاصصا ىلءايو لا ٍصقو اليلق مولا فمهارلسو هيلع هلا ىلص ىبنلا ناري سفتلا يفءاجدق كلو

 مهول ريذاوماجدق نال رعلا غو هذللااذهورلافهقلا لوس ايو رثقدصاولقف .
 3ممءعز معه

 كلت نأو ءاقمل الادب و . ورهدهْنأ اهبل 0 يءافمكلاةيواليلقو 9 .ءأف دق هقالاذا

 عامجال و71 00 ا ءاولاريكيشيو ةحضإ تاور ىرهوملا ا ور

 59 - دو و« 7

 واولاىل-ء لدتا مضتنأ نونلا ناكو نينا اكس سلال نيتتكاسلا

 هلوقىربنءالاق .ح وتملاو موهضملا نزاع رفاه و ردكم جنأالا تقف فاقلا تمم ةطئاسلا

 ىهىتلاواولا ةكرحوهامنا ارم ناله ةطقا #لاواولا ىلع لد :ل مضت نأ نونلا قس ناكو
 ءامؤنا ىلا ةرسكلا هو و اولا: تح ل وحلو تةختلزتعو اولا نود ريكبلا

 ناكوةمضلا ىهوواولا ةكرذ اشي 5 فاقلا توفانغان تلذامأف نينكاسلا"1ةتلالواولاتذذّسو
 نينكاسلا1٠ةةلالواولا تفْدُسَو فاقلا ىلا ةمضلا تلق: ثتلوذىلا تلقت توها يف ل_هالا
 اضيأمهواذهو ىريئالاق ةطقاسلا املا نمش رسكا اهنافتلك امأو ىرغ ولا لاق

 دعت ز للك نط تأكاولمأ أو ءامللالاضي "ايلا ىلعتلا ركاب امئاو
 م-هلوقل ل عفلاك ثوكم نأ مصيالو لاق 00 ب رمصتلا فنيبأم ىلع ءاتل اىنعأأ# ريمضلالاصتا

0 
 قاسكلا نهذمىلعامأ اوىرهولالاق ةدود.عم لاعفأأىءاجاغنا لشي لعفول» .ك,عراشملا ف

 ىلاةريغالو ىانسكتلا بهذي ل ىرب با لاق واولاممضإ وكلا ليلو هنال ردسمسايقلاف



 (مون) ' ملف رخ نونلا لصف ١"

 مست باك ٌتيدحلا تاوأت تنك ُهّيّسلا مالعا لاه داعو لاه سلا ماعم قلاقا ذكع لعأ 2 2 م - : 0 6 ا ع
 عوطت لا قكصبال عطضألا ناللي وأتلا اذهر سماها هلوقنأالا ع وطتلاٌةالص هيدارملا نأ ىلع

 - *# م ل ظ ظ دق بلاي نأ مكي ىذلا لا رمل هدارملا نأ قالا تير خلاعت عاقل ىنصبك

 ِ كلذكو امان هتالصزاوج عمدوعقتلا ىفدل اسغرتاسمتان رمزا بلت تسمم

 | وتو راوزلا عئاع اهلا الن ةقمم عم ماقول ماكتاذا هر :ذاصْ لمح
 وع

_- 00 

 أ نا تاتنافاه نركب اش نب ىرك ىرح كلذكن اك اذاو لسحر مسا _ءهيحاض مانا لسق و 7

 أ هت اصءان ىلع فوطعموهو ةفصوهامناوالع سل « هيئاجنايللا طلاذتالو » هلوق
 31 |الأ لاعفالا ىفاعمابب ى يمءاذالجلافنوكتدق دقلقاصنت ًادهتص هدحااص مان هلوةنوكي نأ هيف

 ص هاك ودوف 5و هم

 أ نك اذاو مذلاى قعمكلذ عمه يفو لع ماوه بلحتو رصتاهانرقباش 2 هلوقنأىرت

 ظ ىعمند هبحاصمأت هلوقىام ىلع اقوطعم هسناجنادللا طااذالو هلوقنوك. نأ اع كلذ
 س ”سا ادعس

 ْ ظ الجرو ةدحاو هليل هملع ماش نوف زب ىذا ىنامعألا ن ٠ عالية ٠ هلام لل_هفلا

 و ىو 5< 5

 أاولق ضل ىلع رو لصالا ىلع مونو ماين موق نمي ومسس نعةربسخالا موو هةموو مونو مان

 ظ ةردانةيسخالا مايو اونو »ايلا ناكمل اورسك هب وبيس نع ءمسنو فرطلان مامر ةاءانواولا

 ظ لاك فرطلا نماهدعمل
 هذ5)ر #7 و دصد ع

 اهمالتالَمِلا ورا 6# ردم ةيماشقرطالا

 . رك هريغد ع عجب ود وييس دنع عمجلل مسا مونورمغلا أن م عجاج يسرا

 000 هتقانكارو نيسعلل لاك رفعجْن هللا دمع ثد د ىو دحاوللمونلا

 - - َء ع 0 ع 216. يي ل 0 أن

2 

 ٌنامْوول جروموةأسهاوم مون مول جد هلا ماكو موصل جرلاقي د هعضذوم

 ثيدحلا فو 5 ذا لان ناك اذاةمون لج رواريثك ماني كد رقتلايةمون لج دومونلاريثك

 مؤملامزا لن مرسال 00 0 1 ونعم

 تقيم نش اجبار 00 يا ار ما فباعنا

 ل 2

 ٠ ظ 5 'ءءلاج نامللا طلاخشالو ٠ ما

 ١

| 

 م” اذن بناتسكستت عبي يبك#

 ن2 .* طننقسسشتس يمل لل لا 5



 ني ا

 هم)و

 اموولا ىصخلارادلا فن مهي 35 اموجمتلا ىصَلاَنيِردبَح وهلاو

 و الل

 موبلاوه قو ماها هر اطماهتلاو مناوعو وخز يصل ف ذقت اسهلانال
 موبلا ل.قو

 جل موف حام رطلا لاك ذا

 ةحزاما موب 5-3 مالا هاعتام اناث

0 

 لاق مولا ذوهو لاقوم جاهلا عجبشيعسو ا لاقو حزاساج *ايف !متوسؤد جتا أي

 هيزنيفدعل وبا ذماهلا ىفىربنباد ثنأو

0 8 

 اهبصاقت ى معلا هب واج # انامل تو هاف

 حامر املا لاكش قاتلا اذه س دلو ل- الام 2 :» هنال كلذ موملا ى ملي قومديسنبا

 يل و هما

 ماهنلا مين 00 23 هبت ثالف هتفالتف

 . هو ه2 دوم و دوو وأو

 3 ممن ٍمنيوطب وأوهو ل برمما من0 دبل ل ىعسدب و ميسم مومت عجب او
5 

 ناطبش مملاقف هيون اولاةف نأ 0 0 ملسو هيلع هللا ىلص ىب يملا ىلع دفوو

 كلا ع لا ىهءى5

 مونلا 0 0 ىهمونلا م ىلا دمولا ةقأ رن ورع م انادمع سام مو منَ

0-0 25-29 

 درا رفا ءالاو هناوبس نعأمانواموت مانع مد 00 !اهديسنبأ: فو رعم

 ةدوو«

 ىأ تاظقدوامئان هو 0 "املا ل -ةيالاك كيلع 6 أ هير نع يدمة لاق هناثيد-حلا فو

 ظوفعكوه لب ادنأ ىيجلهنأدارأ:- طقيلاو مونلا ب لاح قىأ كلت نع لاجلك قاظف- هور

 عمجمال ةلزملا بكل تناكو لَن مالو هي ديان .لطابلا هينا غلا اوو نيذلارودصف
7 

 7و وو ءةو 000

 دا َر البق ودعب# ف اعذ ًاهطاف- نافنآر اةلاف الع ب ا عانيت دق بايو

 0-8 طا

 عت نافادعاقف معتق نفائس نينار ؟ثرد فو ةلووسورعسي ف هؤرقت ظ

 فيصعلاب ان ل. .قو بح ىلعف عطتستإ نافرت رش ”الاثيدحلا يلع لديوعابطْمالاهدارأ ا ئانخ |

 نمرخ تالاف دس وو ةبادلا رهط ىلصولاعتلا مان نع لما ةراشالا وقار

 اذهىال ئان :لاةالص تعبس فأل أال ىلاطملا لاهرثالانبالامتدعاقلارْبأف شن لفامئانقص | ْ

 0 (ةانع وطتات ةال طوف ص خردل لهأ مدخن 2ع انتحل الو لاف تيدا |

 ةالسص لع هساكو ثيدحلا ىف جرد ةاورلا دحأ نكي مو ةياورلاهذهت دج ناف لاق: ادعاقاهف |

 30 ر ”احاسعان رداقلا عّطاللاةالصن :ةدوهقلا ىلعردةيملاذا ضي را .اامضودعاقلا | |
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 ىف طيض مهني هنال هلوق
 رسكلاو فلاب ىنااصلا
 ىلا ةراشا اعم هيلعبةكو

 عصمة ينك ذأ امرتعك

 مل كلذ لك 3 جفلاو هلوق

 ىععهناس وماقلا ىف ىذلا

 قيرطلاورادفلاو دادالا

 بفهارلا ىدععو كثتلئم

 دم ها مضلاو هرسكملاب

 (ههت) لاف ه نوتالسف ا
 دشنأو يدنلاوريعطلاونينآلا هش متل اىرهزالا

 أَ ةاقالرقانا * حالتاميغالكلام
 . 17 هدم مةزع

 ريثر اقوفٌتوصوهلةوريحزمن :اكتوصو»واهرسك لامر مهو قرر أ 1 نالف ىمهنو
 َ هه 8 همس ءه و 2 هع 51 «< 527 1 -- هم < هما امر

 ةمهنو مهم دقو جرودعوبو توصميهنلاوم-م)لاو رحز ف مهد مخ ىف ةغل موني مهل بقو
 ا ممم لاشب هنوصا داسالا مال هما ا ا الع رلا

 ملا ةيرلقلا ودسالا ٌتوصوهو يذلا لم ورا ل-ثمميهتل اوٌحراصلامعالاو امم
 ١ #«# ع «هد ةه< 2

 0 . ىربنبادشن وامه وام م مهي ليقلا

 . اعزعايرهاهتمتانأ ه (ملاورازلات عمماذا

 | | دوام عتابه بالا تهت |وقردصمنيكستلابم لاو رو ذلاايالا

 | قو لغز [ىأ 3 ع مآ 3 ىلا دايز لوق هنمو اهريس فدل
2-2 

 يدوم  ى

 ا | لاقو ىف هيذوأل هتعمل ىلأ يلع دس متل هلا هنعهلنأ ىذررع مالسا ثددح

 | ١ لتاتعفا ىتراشبأر عثددحىفو ىعاصوفرحز ىأ ةعاسلاهذ_هّلر ءاحام
 ٠ م - مودع مسموم و هرمدص ص. م

 0 أ ةريخالا ةمهتوام واما 6ءرنيو اهمهني لالا متو زرت ا هريزىأ مهنا 39 .!محديلولا نبا

 ا مهام لب اورج زلاوعو مهلا ىلع عطل ىلا لبالا نم ماهتلاو ضمت توصباخرجز ريتا طع اك ص

 38 ع كل و
 د لاوزجرلا ىامهنلا ىلع عبطت ظ

 ١ 8 ا ا 8 ا ليي ١ 5 71 : 1 . َّء
 ْ !د 0 * مهلا عوملااههناعاو * م

 د مما ع6 و هه
 ا

 00 اه رس قد كلاهَز رح زاداامهاهدهنيلب ,الاو 1 مىضعلاج جملا ,الا 1 رح :زمسهلا و

 ١ اتم اياهئاووعدبى أم هنال ها رلان نونلار كيئا لاول ميلا وت دولار

 ىشعالل ىرنادشنأو - بولا يكلي فال 85 دشنأو

 ايام ىئاعلا ضارقك اناسل ه كر بعأو مكضأر 281 نع عفدأ
 نصر نس

 رفعي ندوسالالافو

 الغم ى اهلا ساربتك نان 03 انحامرْتراعأدالومدقافو
0 2 

ْ 

 ظ أ ةفئلنوم ىغفلاورالا اهلا )_.قوع اهلاقد- مك رجلا عسنا ءالدم

 و5, 2

 | رتل ضرما ةرعراتكب تملا 3 درطلا يابت رضنلا هيلا عالاثبان :
 ٠ ويب 7هدمد# ., م ل مسدد .<

 | اهتم نيدوحشو ىصملا م م-منو وكم ى ىصخ انف دسقلا مدلاو مضاوي: م ماهو اجى راو

 هفرق

0 



 د03 نقط 00

0 7 - , 

 ا دع رجا رابغ او 04 ف رلالي نايل

 ازءوجو لك أ . وش 1 1 م هم سهمرزركس هبل ري هه

 | مههبونو هذرزوهشةرىأ ةماه و ذلا معو ل بكون يو كلو بازل

 ال -و د 0-7

 ٍ همس رسكلة مع داو ثاددشلارا أى لءىذلا ضاببلملا ملا ىبوم موق ره

 ا 2 - تدوسا , 1 هع بثق سوم

 دا ل ايعفساما ل 23 و م ةيورلاق

3 

 نيديؤسش و هت قو لا ةمتلاو ضان ,قداوسوداوسف ضان هةعْمألا ملاكا ارعالا نبا

 تاغللا ضعف 2 ةمتلاو منجل نمل ثدلاو قلة نعسان مقا 2 00
 و و

 رنب سوأ لاف ة يمور ضاصرلا سولف ى او
 و 5 تس ٠ هب

 مدعم ىعلاب صفاصقلان مها اهل عا 1 درت ل ىدو تذراقو

 وود ٌتدَه 1 «همث

 7 9 :|| ىفاسرف فصد هلوق نع بدعل ايلول ..ااواس «رفف دي ةغباذلل تدبلا اذه ىرهوملا بسنوةيدق هندحاو

 سلو طلغاذ_ه همنام 7 رادلا نيكسادشنأو باعت
 ةقا فصااغ اواسرف صد .٠ ع9 ,ه-هوع و 7

 " - ِك || يل
 تلاوقز ربال بفاس او + 2 تيودب | تن و

 ةمرصم فرح م منغلمت له وي صأو ىيعلا اذه يادار ركاز توبا

 ليست دمرت

 1 ايام 3 ايي امورذنلا نيام و 9 وون سامو ضاق
 اددحا ارهشأ

 روما ةريكاءاهاحر ىلع ىئسد حامر طل الاه ةعسطلا ٌسْنلاو

 ةغبانلا الر حن سوال تدمأ و ةاهدلا بدل اةيعسَدِب هَ اماذاروخالو بَدَخ الو

 هعدعد هتك ها 0
 ةزويوو لاقط ماحخ للاي

 5 هك

 نيدألاعسطلا هم ن عو *» 20 مسك ريغالولو

 ىةوبشلا لا رفا سما لاول رلا ب ميلا هدسنبا ءىشلاف لعوب ةمهلا ©

 ستبدأ اذااَمَسمهني رسكلا,ماعطاا ىف م مد قو تالف النيعَلشْمال نأو ماعطلا

 را او ل سحر دب : ادي ىذلا بو .غرلا موون ل. رونو لد

 قو ْئلاىفةومذلا وةمسهلا عولب 5 ةحاملا ةموتلا ومهضعباه ركنا أو هنعل اومىأ موؤنَم
ّ- 

 يد ء و ةممعرو د م 9

 قو 0 ًاذكب موهمملجرو لهأنلا ل كما هرذس نم همك دحأ ىضقاْذ ثيدالا

 اتدّيلاطو] عٌلاطتنا ورؤو لعلابمو هن مولاخملا مو منا همسسو الن امو سس دس

 ٠ رمسع س داس برعلان اسأل )



 ل( لاف «نوتلالسن ا«
 ةنعاشالا هحورىل 1ع ثيدحلا عروءاز فالاوٌشيزوتلا ملا م ةحارملا مكاو

 2 -” و 07

 كراك هيلغو# مو مضلا ل لاو م مدد مح ملعفلاوبذكلا مالكلا يدل ةوداسأالاو

 0 ءالاامه ميملاوةِهمتلا بيذهتلا فاقوس ملال بقوامكو

 ىلع مةيدعت بلعث دثنأو

 ظ 0 عقول دقوا راع * 0
 )ٌ 2 رمل ف و ' هيايح ذم هد دما

 ىلإ ١

 ا
ْ 

 ظ

 1 كاع لولا برد مودم سا 200 كيوألاق نع ::أرعاو ,سانقلا

 ع ضاق يال لاقيءاملا كلتالت اك اذاةسعدوا-م_هاوقنم همك َترداخالا |

 ءأر هلا دمنأَو اهظفح لو تب داحالا

 و <<

 ارك جعل و 8<

 ْ ١
 عباد وقتا نم اوس #3 هعاشأو هش يدح نم

 ا

 اس انو لام هوز ادعو اردو نم اقوال لاقي وتل ىشماذا تقلا مل لاقي

 ضع ع د 2و ةم م

 | ةممنلاو مسالاو دق ىااعهم هي وهبت دما عىرهوملا لثو موقلان سانا ل امو

 ١ و ريشلاوداسفالا ةوج ىلع موقدىلا موقنمثيدحلا لوو ة ةهمتل او تكي :د1اىر ركب دقو

1 

 ار0 ل1 وتاخلاو ةياكللاتوصمممنلاومزالوعتمو وفرهظاذا ثيدسحلاٌموَهعتَتيد 1

0 

 بيؤذوأل اه مالكا سمهساوسو

 موس هع و < و 3 2 هن ضو 28 2

 عرقي عرق بيرو بالا فرش * ةرداسرخا ندي" نرش

 20 اياك حل 5 >6 4

١ 
١ 

 ْ ع رو سح 1*شس - تا نيدو ا طقا | ثدهسفك ىف لدم ضنا مد 3

 | ءطو وأو ؛”دكرس نم قنا توصلا همنا هريغلاكو صئاقلا ىلع مام عمم هنا ءانعم ىمصالا لاك ْ

 هنال لات صناق ن.اهاَمه وركن! هلخخو رسالبعر أ رو توصهدارأ ىءدالالاقو مدق
 مور “

 8 ةيلوتدإلا 01 زو ةنأنم اويتاقداجبلا
 م 74 ا 2 0-2

 هللا ةحم ءانردنل قمم ةناول .الثردحلا فو سل ةنيحةمانلاور اشنتالا كلو

 ةنلع ءطتامو هوب ىثدتسان قات 21 رداو سمهلا ةمملاولدبلا ىلعةرخالاءذهاضبأ
 و

 عاام دكا 5
 ا "كلذ ف فرءالاو نجى اهغو هّدمأن نمدو ميدل |نملعضفزم ع يدقو لا كن

 ظ
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 | احسب رلا تدم: تلاهغةفس عبرلابيط تبن مانهلاو ايت از تعطس ىلا م 2

 تكرو

 "اوت نعد

700 



 مملا فرح « نوثلالصف
 مسلس ماهل

 يشر تاقن نونا مكبس اع رايالا تنكس تش ناو ماكو تالكو دلك لدم
 1 يو «# 4

 1 و هرذن اهمقو قد و و امةنوقو مق هنموق'دقو ماو ةمدلعأ لم م هلاو ىردصملا طيضامةنمقنو هلوقألا قو كر ؟يقنو ءلايقتو ياو امير قو رق نمت
 وهوكير كلامكاو لصالا ) 2 0 ف

 تدقنو حامصملالوق ىضَتمم دشنأو ىلا ةءارت فت غلاب .ةل ىعمولاع هللا ونمْوب نأأل مهنماومّشنامو زي زعل !ليزنتلا ءهردعا؟لقتغلا ثق ًاَناَوْيَم ايوم اللا *
 ١ ج ظ03 : 2 ثا هم 1

 قلو 0 معن 53 تابقرلا شفنا |

 0 ودا 2
 7_0 80 0 اوبضغنا نول م-منأالا ةينسا ةيرماوتقلام ظ

 ردص طرصو معو وه > أ . 2كم ب و ىف -ه7 1

 تءقودم#و هءقاواموة:و 77 لاقي ىربن الاف ١ ومقلو اوءقنرتس لاو حفلا اكورب |

 نم لش وهوا نك يوما غلاراوه قس لارا يملأ !فوودل اةهاركى تعا

 ت2
 27 2058 تك

 ناوغلالي يتلا فو هلودعدي رضا م ةنرمد هنرمضو بطسلادتعا كيلا بشلل

 متن أل جزلا ىلع تمت لاي قصساو 1 هللابانمآنأآلا ا ل هباَلا لغلق

 ا داك هملول و -

 مقَسا ىأهرتو الفم ةالاقيوةءا ارقلا فرثك الاوهر مق 2 ور كارا ةن اهياع تمقو

 هلوقولي 2: ناو ل 7 لم نا مالا لملم لقال لوقت ممديسسو ألا

 ِءه-5-< ه9

 قرارا شار تادلاونام اول .ةرالاو لاقت هيرأتي ىأم هس لش لمع 1

 نيا نأن وعرب ةيلهاملا فاوناك ةلا مقرالاو لاق 0 0 انهن لقد ىلا

 وو«

 اذاة قلن ول اوُلَبَحءاصأ عدو 2 :اكتاماسجر ف ةقيقدلا لا ى هو َناحلارأثب بلطت

 ةبقنلاو كيرلا نوومتالف لاقي كاملا 1 نخل يسرا لواختا ارم ناك

 ب هند مقان وابد هدهتلاىف 0 ندد برا اوددا و ىنهعيةسعيبطل ١ وةهقملا و

 ان

 ظ
 مترالاكوهنهنعهللا ضرع ثيدح فورا نبا لاف اء اهلقأو تام .1ا فعضأ نما غم ظ

1 

 ب
١ 

 ظ

 لّضَمملا نعءار ةاااندشتدسعو لاك نيا منية رقانلاو بو مهاع تب اقر ىه ها
 42 د

 ١ ءاسييردعتلا|

 لاف ن عل ع نهج مقانو وق علو ءو» نا كوالا مأ ا 35 د عة َقانلا قار 07 دل ظ

 0 00 ١ سنين نعد مدل ك1 ياا ىو تكد ا
 م 2و)اوس

 ل ' لاق نءلأ ع نم مقانؤ بيتل |

 8 هنافاك | مقدم نيو رو نمل « انا رسسدانحلا ناسرأب دوق 0 ٠
 دك ها حلادوقيلاقو ب 0 ٠
 لمهأ «(مكن) جتوديملا ىحهقتو لي دن ادب نودع نب دعس ضاع عقانو

 ةجدافلا ةبيصملا ةمُكّشلا لافت ه:عبلعث ا و راففىلا ارعالانباامهلمعتساو ّمكو م
 لويدعم



 ١ ىفاذكهلاملناو لعحتو هلوق
 سوماقلا قو حادعلاو لصالا

 امآو ةدحوملالم>ةدامؤ

 رو نك اداسسلنم رو مس

 هلوق ىف
 اهفثوكلاولزرقرثئاك

 لاماتاو ةماعنلاو ىلعو
 مشو وةسعلا ةانثامق

 ىلع قمهوأك ىرهوالا

 هتك هال عع اهلعحو
 عءىوعد

 00 ل ا

 (متل): ماو رح « نوثلالدف 5

9 2 89 > 

 لانكا ةماعتااو لدتتو #3 اهيفنوطار ل رئراكت

 زرقا فهمك ةماعتولا ىرنبالاق اهادع انا ىكيو بلان ةدنك"ةماطو أ او

 وو<-و و

 توصلا نحو ةماكلا سرح ةمغنلا (مغن ( أ اممم هالو ]لاو كنك وأو

 دلو اب عابلا مَ عمبلاو ةمعتلا نحو هواهريغوة“ار لاى

 5س <9؟و ذ:ةو) رح نير ع رع

 بنك ههملص ل صافملا ش 3 ءر »ع اهَمدَنَعمستف تكصقاجتأوأو

 ا كتلك عملا ىدنعولاق ارجو والا 7 ما كلذكو
 يه مد قدر

 اوفو انغلعتدقو متن 0 .دقواسمأعجبال 26مل عم مسا ةاقلحنأ

0200#“ 

 2 مو دع هد

 مالكلا .فتاوولت مالكا او هيماكت أشم وائل مستوى مدد هنأو

 ١ فر < مغتافنالفتكسوامأ هيل محلا كازا مو ممكنا مالكلاوهرئ ونس ا

 رم دع م م

 ا .نوكيدقو ةفنعو ا ءاكح بغتك الملقهنمٍبرشِبا رمشلا ىف مُعَنو ةملكب م مامون مغتنامو
 اضنيمعسع تدمع 005

7 . 3 

. . 

 . مقتقمفا اومن عجلاو ةيوقعلاةافاكملا معلا مقتل( 0 ةمعلاوالد

اقف ىنج ئا| م ًاوةمشنل منو 21
و ةي نأ !سامقل |ناكو لاك مهو ةمقت ل

 ْ ىعمقت ةمشن عج فول

 - - رب ع

 نأانلعدقوهدمسنالاك حوتفملااورسكو روسكملااو فن أى لا هنعاولدعف م اكو ةلك عج

 اهنا نيت نسل
 ريكو واهلا حرط ىلءدار لون فورملاة فس نواه ملا طرش نم

 اذا نمو ساو تمن ى ىدح هدم ضر را لاق ثملل أاعمو ةداعم نءوشهاك>اهف هعمج كذا دقو

 نومك له ىلاسعت هوقوراكالاةمعاوُعيو تملا مقتل ىلارعالا نبا ع - داس تلف 1 ١> ”«ب«ييد»

 أ هقاءانغأفا رنا هنااا جيب مقتسامتاك زلا ثددح فو ةمعللا ركل هوب هاج :

 َى ب ىلع لوقهنمو هيوقسعلاهمقَتلاوةَمشتلا لاقي ىرهزالا لاك نورك لهىأانم

 هنهسوذقا مو تلا
 سن سمج ه2 وو و 3م

 ىس ىف نيماعلزا دع ىقمناوعلا برام

 نها دوركم ىلءادأَبقاعام ىأدقلا مراح نأالا اقف ايما ثدد 2كاقو

 هياعتتعاذا مقانان ا فرمسك لام 2 * ألجرلا لءت مة ىرهوملا ثيد لا ىفرركم دقو هل 1

 اذان جالا نالفنم متو ةغلرم كلاي تدق ناسكلال ااه تالا آلا نمت ئاملاقي

 2. ص

 تم كَيوهقل ةمعن رد لاما انا ةةمعنلا ارنكت ثأالا ةاك زا عد همن منماششوم مي :امىأ

 ٍ متو تامقتع ماو سلمنا نا الاو معافى اعتقل هع اوهتهركسحاذا هدو *ولا

 لثم



 اهنا

 ما لانقف ينام ءاتئرلا أثاقفىعوشو مد وهل ع هللا ىل صصئلا ىلا ُتهَفَدلا مدح

 ريم ان م أىدونلا ناسف ءون ألاف ادع ىرقدقو ناودلل ىلا عفأا مك ةغل ىهععلارسسكو

 داو ضةد لافو نيعلا رسسكي ملاولوقو ملا و اوةناللاةف منانلةفرهأب هنعدتلا ىطررعزضوللا| 1
 ١ - و - 1 -

  23 3لاس . "يي هع : ١

لا نولونقي شد رقحام_ عمسأ تكامل
 نيا عنو دقو نيعلارمدكي م مذا

 هةموو

 ىلاحرذت .مآمم-رخل لبهدنعامولاج وال 00 «ىلءّبتكد أى اَحور كئادارأ

 و ع2 + 2و ىو 282

 كرتا ىأا معلاعق تمعن أن اينسو لاق 3 ول لعأ هللا رع لاند لبه لعارم«الافالفدحأ

 ىاطلالوقو ميتباجأ اى 1 واضاف قتقدصد قفاه ذ 3

 0-2 5 مس دع سو

 اوعل عاقنا مال حال عال »* ةناسمالال: حاقد لود اك

 ىسااهلعخ اول ه:كلةيفرأ انماهناكم ىلع ماوي هي لوقا همك نعل ل١ ١لاق

 ند هع موه ىلع امس اقنوكتازو< و ارض تاقوأ ارم حاف كلوقد» ىلءنوكمفامدنف

 ب بوثلاع- وللا م لافت :ةلانينك 0 3 ن4

2 

 معلا امهلح اومن اجيد هرس و زيداوعا 90 م "نائالذوةمعتلا نا م ىئج نبأ قتساو

 ياا ًااهدخالو

 ىتراذلاءدشنأ رخآلالوقو ظ
 مو 7+: 2 -ضو

 7 ”اك عونا عن أل ىف نم مزعل *«تاعساو لااالءدوُج أ | ظ

 هع وض مومالثال الن مال بنوك نأ اههدح أ نيد رمش ىلهفهبصأ نهر َّرد روطلا لق "

 لج بانل: لوألا هسولاو ةدئازالنوكت نأ تت الاو لكلا دوج كألاف هن“ اكفلذملل ظ

 ىلعرتس الاهحولاوةدْئاَز ريغان ععالن وكس نأ عش كلذكف دارتال منو ماه دسهب رك ددقهنال ظ

 دولا نوكتد ةذ لكل نوكناك الثالهيلاالةفاضايفلملااللاس فرب ْنَمو مم ةداؤلا ئ

 تناكلا ال تن تاق: فدل ارتالو مراك كا تانالو منال ث اسنالا كل لاول هنأ ىرئال اًضيأ

 : نمثل ذقن للا ىلا ت يش اع نيزمالا 00 انلف دوحللا:هةظفنلا هذدق |!

 تلقفأكنلا 1< اولاقاك يانا 2 هللا لَخ رلامأو نيدضلا نيب ل -داغلا ص.ضففلا

 ياه سما

 من ةماعتلاو سب بقل تاتو مأ هللاك ىا أهلمنأ اوى اءاكج نس قلك هل

 ددالوقف رف

 هلثاق عوجلاع_عال هلوق

 حادعلاو ل_ىال !قاذك»

 هل: سودا م كلا ىفو

 ىغمىفىذلاو عودا سو+لاو
 هل-:اق دوما عنعالسنللا

 هصنام قوسدلا هيلع بتكو

 لعاف (دوخلا عنعال هلوق)

 ح ودمملا ىلع 2 عسنع

 هلت اوو ثانل وعفمد واو

 نألف<ولوأ لوعفم
 هد دوحىأ عنعلعافد دولا

 دارأ ١ ذافىئأهلدت أقم .ردال

 مرحالهدوشيل_ةقناسنا
 ها هلصلب صختلاك لذ

 هسيئكا هأ رب دردر رقد

 ميد



 ١ اانتخذ]1110121212]1 1 121212ز2ز0 ز2ز2ز2ز ز 1 2 ة2ة2ة 3
 0 1 ١ ,  . 5"فبل 0

 ىطرضاذكم مذمو هلوق

 لاق ومكسوملا و لصالا

 طءذو ثاداسك نم وماقلا

 هلوقو مركتك ىناعاصلاق

 مب سوماقلا ف لاق عذأو
 مك. ىف طمسضو نيسعلا
 لاق ىمعنو هلوقو اهضفد

 طيضو:ىلبك سوماقلا ف
 مكحفاولمصالاف

 همم ها ىنركك

 0 ملا فرح!« نوناألدف 0

 9 و ةسو

 ىارلا لوقو ىربنبا لاق عضاو هاهلك نامعنوةمعانو مئالاو

ٍ- 5 1 6 

 و

 جود نيمعن الام ارو »* واو هوب نمدو.صانص

 هيا ناهد ثنأو سدوذونأ لاق عضومنادآلا وهدي سن الاق عضوم مسا نيم_-عنالا

 حيود-نيمعنالابهلتاازو 5 حيوطوهو يل بةويصامص

 ليرجح و + 5 و و 8 2000 يوتا ه2) 30

 ا داادقرغلا ناهعنو ةفرعىداووهوربك الان امعت وهوتكع كلارالا نامعن نآن اوعنامقو

 ٠ ا : و 0 8 اع 5 : 2” 2 2 0 8

 مدا هللا اخري نبا ثددح قو فهد اطلاو كم ندد لد مسأ نامءنورغصالانامعت وعو

 , 5و ومس ان 0-4 2 22 05

 ىلاهفاضأو ف رع برب لب نامعن باصسلا نا عنب مالسلا هيلع مد ارهظ مسموانحدن 6

 و و )و

 هللادمعلاق تافرعىلا حب ردي تاطلا ىب رطبا او ملا نامعتومولعل هقوفدكر نال ب تاحسلا

 ىلا راسك نبا
 5ك بد همسه مد ةدمسدنذ ص عم

 دي ارطعةوسن ىف بش رب 35 تمن نامعت نطااكسم عودت

 م مث

 ١ دماخلاكو لارالا نام الاقي و

 ةلارألا نامل .ىلكن مو * :قرعتاذبتاصقارلاوامأ
 2م س - -

 و

 من 3 د نمو نة معن نيرفاسموت هكم نمبر 21 :تددهتلا فوة دملاو كم ندب تأكم رم ا

 د ونوه 091 2 9 هي 1 يا تظم7) ىومعو ى

 ءايوسأ ٠ 00 دا جاو داعب ىببسنو معن اوما مو ميعنو معانو فار -ءالا ننا هاك

 - 1 3و 7 1

 نالذ لاقي عضومءامّنو نطبماماوبو 0 ىلا نو برسعلا نم ْن طدمعإبم دنلاو

 ثرأ ااهراف اا ن* ءلا فار ظأ نمناعسضومامهو ماعو لرب لهأن م

 00 داتع نا

 ١ عم مص ل ”ة-جمص سرع ١

 لابد نعل هاو برح ت دقأ 5 يمال طم

 هل لاقي هايم تم أرسال عانوىز دادي يونا هيلا هي معلولا دعب ىأ
0 

 سل 3

 هد مس نأ اور َةعانراَمعك ذراعا ىعسف هلم 23 هم 6 ف هتلئاخب بطلا بهذي نار رامتعلا
- 

 2 9 صرع رس) -و م

  ةفوقوم ى هوب > اولا باو وجم ان ألا لب كلوةك مومو نيل ندى عزو ةسفين> أن ع

 امنا يرشزالا ل ١و ماو دعوا ميو ره ليتل فو علاج فرحها الا

 ا اذا لب ضئاناعر وادع نوكي ايدصت ما دوكبذ ذولا هيدا ناب امتمللا هيلا

 ى سهددومعر

 نمىجر نع ةداتق ثد دح ىفو يدل 4قيدصت مآ لوقف ةعيدو ىد تع كل نم لاو

 2 / - مرسلا



 0 (م) '  مملافرح « نونلالصت

 ةفرط لاق مولا منكلوقكموقلا مئاولاو

 ه 7 هوس ه5 +962 08

 ربما هألا فنوعابسلا مث 5 مما ىامدق تلكم

 من ىوردقو هماعهلامءّمسارككم راكد 0و 30 اذاج نيعلارسكو نونلا غي مث هود نأ اذكه

 5س ومو ىف

 ىأهقدتمهنافءاودتةقدو ىرهزالا لاه قدام ىأامعْناكد فقد عامتالا ىلعنيترمشكب

 م06 م _ك رم

 ةيعو مسد ولجرلا ا.عنلجرهنا لاقي وهمكحأ ىأدريغو كلب معانلاقب ؛وتدزو تعا

 7 كة هم م 2

 قت: موهوبقا فالى تمزتواشلا اوىتففاوىأ || ينسون امرأ سَ :؟لاقرو هنط ناكل

 مئوامهلذَساىأ هيمدقل_برااعتلا 3 ءالالاقو فو .هآو قدر طلا ئه هناا ةماقتلا

 لاق ما دروغىلءايفاح هيمددق ىلع مكس مهانمهمهوموقلا
 و مود ملص اةس 000

 نبط اماوهو سثالا دعب مدأق 5 دلو ءاو موبدعبنئاهمنت

 نيسلا نونو 211 اعنف ورعول :أو مدأع و عفان و ةيدشو رفعجول ارق هنمكظويامعتهلا

 ىنلا ثيدحة دعو ذ ذو نيعلا رسكونونل فبامعتف قاسكلاوةز 7 ارقومملاديدشتو

 هذهراتزعهنأو ماسلا وب يد صاععلانب ورمعل لاق ن يح لسو هيلع هللا ىل_ص

 ةلوص 270 2 ةفودوم رغم ندد و مغ دافأم "مناصر مثالا ءالاق ةباورلا هذه ل“ حالةءارتقلا

 لمار منش 50 و اييسحملا وك ىفاهتدانز لم ةدن ازءابلاو لاما امش م ١ لاو هناك

 نونا عفن نيعلا نوكسونونلا 0 اهروشأ تاغلم فودالا بالاك حلاصلا لجرللجلاصلا

 نولوةيو نيعلا نيكست مبملا مادا عم .نوزيجالن ون وتلا حاجزلا لاو امهرمسك منيعل ارسسكو
 وبأامأ اونيعلا او نونلارسكيامعنفأ ارقهنا ًامصاعزعك ورودط وضعت سيلامعت في اورلاهذهنا

 لب وأن قامو تاغ الموت ملون 1 مافلصالا 22 اذه هذ هناكفورع

 سنو يشم 'علاة لمقام نأ وأ لهفامر ماسلا ذ ىره ل لا علا ما ىنعملا اعنف ثا

 لق كلذإومدلا تامعنلا وهيك. نم مذ :هانعمدي مك اظءدام عن هللا نأ هل تنازل ص

 يم و منار تاب قئاش و تامه قالك ةّل
 ناك هنالٌنامُهلا يملا لولد ى حشا تناك ب رعلا نا ةدس عون ألق ءانهتنالو يقتلها

 تاافءارفلا ءاقلاو ءابلقلاوةفصانلاوُةعضاولاو ةعانلاة ضر رلاءامسأ ن 2 ورع ولأ مهرخا
 س سدص موو ع هد

 كلا لوملاو ماوه ومما ىهواهت كى أا ملصمو ا ممنون تفح ةبزيبدلا
0 

 0 اودس

 | نادم هيمنة تاب دلل اود نا لاوقفرقوتاوذس هتيم عل ١ لجرلا منو

 اذكهةدسعوأرك ذ دو هوق

 قو ءانلا هلسسمالا ف

 ىل-ع كارو بيدتلا

 مودا ىراشتلا
 دعم مأ

 لصالاب اذك اهتمعنو هلوق

 فامئاصلا فو ففتتلا
 يضم هأ ديدشنلا

 لصالاباذك اهتلصمو هلوق

 (بهلصواهلعإو بيذهتلاو
 دعب هلوق هسيلعلدبأك

 مه ها لوصملاو



 (م) - ملافرع ه نوناالمسن 3

 تلئاتلا ىتوت ةلرتز ماوالجردي رم ,رعلا نع ةناكح باعت لاكو رمتملاوهاذهف

 هع 0000 38 ل
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 سم نه ند ص ْ

 00 حاقشالمشاهاإء مسافر هللا ىلع 0

كلا ةرسكلا عتتف من لوقت ملم كو هلوأ وأحب مث تاغل
 75 نام ةرسكلا حرطت م ةرس

 0” حطم ا ارتي درباا وي

 ني 3

 .قاثلاو هريخ هيلع مق اددمنوك نا امهدحأ !نيهحو ند عفتريديز ومن ل عاف لس رادنه

 | فيرعتهداربو ماللاو فلالا ه-فامىلا فاضياموأ ماللاو فلال ية ةرعمالا نوكيال سب ومن

 | د

 | مثل وقتالريمضلا بل صتالومريغالو م معاج اءالو مو دهعلا ف يرعتالنسنحلا

 كظءزامعت تلف اممثث ىلع تاخدأناواو مشن نودي زلاالوديز
000 00 

 )د لوقت نيعلار سك منونلا فق تئشناورسكلي بعل تكر

 ينشد كاىو هلك دلو هلعقلا تَمعناودارأم ماك ثدنأت ءأر“ امال لصولاو

 1 العقلا تمعنو ىأر النسا لاه لضف لشغل لستعا نءوتمءنواهبفةعجلا

ع مَ اوأ لاا ءذهفد _ ا 0 د يا تسا ةوالبلا جتا صرت دف
 ق

 ةاتىرغوملا لاك كلذرعمأف ل دَحةسلاقىأةمسلاَ أو -اروهل قو للا ءوضولا

 اولاوو 5 0

 : افريل نايا نال بو مث ىرهوملا سنح ىءلدت مالوف أ هيف مساوأ وأ سنج

 ١ 00 مجد أي ودم ممن ىضامملا ىنعجلاجللالمعتس ام منال لاعف'الاو انيق

 ْ 01 اذتدخن تلقت دشن او 0 أرما مزودي لجل ل سدو و نافل

 : كلذ لدقدنأتردقوأو د نمكللدقلخرلا مختلفان كن كلذو فوذ ا دتبهربخ نوكي نأ

 || اداودبزوهف وذا فرعاذا رخل اوادتمملا فذح قف سرعل!ةداعىل عود: تفذ>-ودبزو»تاف

 00 ا لا ا 3 2 9 2 2

 لعافنالالجر كلوب هترسسفو اعوق م ماللاو فل الان جرلا منفترمذ ادقفالجر م

اههف كلذ َتلعذ نااولاو ه4 مليك ةلطتسوف قايل
 ا تعول ق هتك اسهال ,تمدعاو 

2 5 

 .٠ « ا هه .كء 5 ا
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 ظ : قع زلاوقيلاع نقولا ف ال
 3 - 2ءو دا ءو هه - هم وم هي : 0

 9 دليلا كروز تمءنروزلا اعد 5 ةرتص امن لطمءةرحوأ ظ



 تسسلم سستم سس م ل ل لللللللاسالسسوللا

 رخال اقو .انرك ذام]ضاو-ىأ #« 'لصاوح تف حار ذلا لم «ب هلوق هلمو انك أ

 1 ناجل يو ا ول ولاد ان لس ا و
 1 05 هتف نيا نحال يا ا 777 1 1

 "16 ا مبا !فرح * نونلالضف .

 9 نهد دوم و 2 وس هسا دس

 هةويتنوموقدعقلا ٠ هوو ماماع لك
 امه أن مَكاعف ىلعم لاب ميالاو معان الاو ماعت الاوت د 0 'ذالد اللوق نمبرعلا نمو

 بي ٌوذونألاق [مظرأ وحان راب تالنيول :للامعإر

 احيرمأش 1 نفاع قالخ * فريف اعلا هيَ ٠١

 لزانمنِمءاهْتلاو ماعنلاوا. يلا وينور نب "نخب رىعلاف ناصف انعفا.ءللا ىورو 1

 سه  حجالدك

 نبالاق حوعمرب رسامتاك ىرهو1 الاف دراو ةعب راو رداصة بعدرأ ب 81 اوك هاما

 نمةلزنم عاعنلا ىرهزال !لاقت ةرداصلا ىلا ةح راخ ةعنرأ ود راولا ستور

 ىهو ةَرا فرطيف تره بك اوك ةعب را نهورداصلا ماعلا اهيهست نرعلاورمسقلالزامم
 باعثدشنأ ماعلااهللاةيوةيماش

 ألا ىودلا ىلع ءالا * هلد ارفف هيماعتلا صان ْ

 نأ أ و ؟لاراسق نتف ةلاعامزو طنب ةةنؤطت بيزنس نانا

8-0 

 2. عا وع ا

 امتوعو عومهلازاكب معن او »* لكروت :لىاوذلا ني

» 

 راكبأوةفصلا هذه لعد كأم ادار ميلك 0 ينام بأ وصلا

 م د

 لعذواهلمقتناك برحدعي ا اذانا اوعدرسو وب فدعا امهناك امانوعو كاك اممومهلا ْ

 7< ةع

 هنيوةالصلا أبدا لاح يثأر رشي هرباةرمظلا ةالصثيدح فو دازىأ 4 زاواذك

 نم. ملال س 2 وذ « هوقو هد 2 ىلا قراتلا مث مهلوق 5 سمع ب
 اموأ وا ماللا ولالا همفامثال اء الا ٠ نمل و و دضوأ ماو عولطلا ىف غلابت :/ىااضإأ اكد

 مها ذإ ياو لاق سلا عم ىلع لادكلذ عم وذو ماللو الا هيئامدلا فيبضأ

 ه. عد 4

 تناك اذاكر 9« سادسرب "اسف نكد ىذلا َحدملاَريزَقكساَت تلقدشتديز الحر منوأتيزلجرلا

 <« 5 0-1 ص
 موص

 منلوقنن هانرعل !!نمنأهبوبيسوكحو  ن ريادس اظفلريغفف لمعت ةانبالا مووت |
4 

 ْ هب 7 تو يك ال ولد داو رك هع ىلع 0 ةرسكلا ناكسا ف فخ م لص ناك فلجرلا

 ديزالجر مثورهظملاوهاذهفديز لجرلا مث كلوتك ارمضمو روم ماللاو تالا هام ىلغالا

 (رمعسداس برعلاناسل ب 4)

 ىىذلاترك ذاذا هاو:

 وم



 6 ىناءالاوهدناك ىف هلوق

 هأ لصالا شماهب

 1 5 5 ا 7 00 01010170

 (من) ملا فرح « نونلالصف 3غ

 «موم.م ت9 م

 يب" ىع لذوي ةماعتلا او 2 رو ص والا كك عن وكنو

 ىدود- كانا ْز رت صرف ةماعلا ا لاق و دوسالا دو ادب ولاخنياهرك ذاذكه لاهو

 نطابف 1 ةيضاورأع رتنعلاضيأتاالاىو رتولاق داعب ثرحلا سرفءمأ ةماعتلاو

 اذه قضرغلا نكت لناوهباك فتيل اذ_هح رشدقىناه.صالاحرفلاانأت درو لحرلا

 لوذخأ اذا كدملاحرلا ضرغ ةباهننالاق هنال ةدعا | ىلا برقأ هنكسحا هنعلقنلا باكا

 نوكفانأ ب 26 وعملا لحرلا ىلع ولج تنأ لوذخأ ىمو كبعتفلاباضملا و لعكلا

 ىشيىذلا هلو أ اهال_>- رة ساعتلابا لاف و ان 1 ىك ص ةماعنلا نب ,!نوكب هولك هد وعقلا

 بوكر هد سفن فصذ قدوعتسقلا بوكر ذأ أرملا ف صد هنوك نمرهسُتل ا ىلا نرقأ اذ هوهمف

 ةيعارلا لاما هو ماعنآلا داو مدلاَو هلوتسيو ردك ىذلا مالاوههيشموود هرشسأواهلجو

 دّشنأو باعث نعهيفّغا مّنلاوُتْوِ ور ذيءاشلاو لبالا منلاهدمسنب لاق

 جوتن >>*9و هد ىو 95-6 * #7 هه. <

 لولملا قل اومعنلا موو #* تازك ص ماعنلا ناطشاو

 ةمرلا ا عملا عج ميعانأ وماعنأ عجلاو

 ميعانآلا هن ءترمسحن ومين # فدُقتِومدِفدرق اهل كاد

 نملتقام مارح ىلاعن لوقو نغلاورقبلاو لالا ماعنالاو ةصاخ ليال أملا ىلارعالانبالاو

 لاك اهبقدعسفمهارد هتمقذْخوةفوهامل5ىذلا ىلارظ,لاك مكمل دعاوده مكحرمتلا

 نولك َ ونوعتع از رفكنيذلاو ل وزع هلوقو غل اورقيلاولبالاانههمعنل افلخدىرهزالا
 5 ا و 5 5 1 031 ١

 كلذ لعفتال ماعثالا نأ 5نومسالو مهماعط ىلعىلاعت هننانو رك ذداليلعث لاه ماعنألا لك ناك

 ماعْنألا لاك ءارغلا ناف هنوطن ىف اى مكست بن ةربعك ماعتألا فمكل ناو ل وزع هنا لوقامأو

 ا | تخل ودنوطب لان لت رع قالا كلداو ثنوتو رك 5 متلاو ملا ىنععانهه

 تدرفأ اذا برعلاو نالْمو لجل ثمن امن لععم < وثنونالرك ذو كاع ارغلالانوامخوطتف

 لح وزعهللالاف مغلاورقيلاو لبالا|مماودار االول انا ىليالاالا اجار عنزلعبلا

 ة-نامثاهتمقلخ ىأ او زأ بالام ةيتالا هلت مكقزرا ةاولك ارو لوج ماعثألا نمو

 نوطب قداز لاك هنوطبىفام مكمت_سنىلاعت لوقف لود. ناسك_١! ناكحو حاوزأ

 : نءهلوقيامردفلا نم الذ ىفس.دلواب راهااومامزعتمسرفلا بك ارنوكينأ الا مهللا سرفلا

 اهدخ لوهت_بهنوكف الحاروأاك اراهنعهيرهوه_ةليلخ مالسا نمو سأ ةلاح ىأف هسفن ١ 1 1 1 ٍِء 9 6-52 م .

 نب نو هيدا 7! جججب ردو نرجوا توك +



 فاوذعلا عمصالاوذ
 2 2 .5 0 8 1 5 .٠

 . هلا

 ىل ودبل ليمون للاخ * انسماعت نلاش ا اس ىرزأ

 عمدمص

 ىب انرربىدنب | ثدي د- -ىفو مهتماعت تااشدقاوقرشتو أ م-ةازغمن ءاولترااذاموقلل لاقي و

 يقل تلد ىلالىربنبادشنأو اوقر 2ى اةعامجاةماوبا ساعت تاز 8

5 > 

 ًالابساكيد درب ىفمويلا ل سأو * مهمات ت لاشد ةفائينْب را رم

 رخ الدشنأو

 9- و س و8 5 - مة .- درع "ارا

 ريخلا ىلءاجالو تء مسالا »7 فذح ىذريعءاضق تدَصق ىلا
 و22 هس موسم ع 3

 نا ددموقن تكسو هضصعو 01 هةماعي تاامدق َقَدْرَردلاَنأ

 د

 ىسعتفاارارأ لاق هنماعُت تنكس لاقن للا ٌةَماعَلاوةْلطلا ةماَعُتلاَو

 وقام ضو هما 3-0 تقرا هْبْوَدَحَفأولو

 ننال ىلع ةماعت 20 لمعلا فمعضناك اذاة ماعنلا شرفات هناناسالل لاقي ىنامعإلا

 نبا ل_.ةوبرعل !نمدتعومءأ غلالاف ىرهزالال اق لحرلا فرع ل_.ةوقيرطلاةماعتلا

 ةرتنعلاه مدقلا تامل قو مدقلاردصليقو قالا مظعْماَعَتلا

 يك كلذدنءةماعتلا او « لحرودوعقلا كك ص نوكيف
 نم ةماعنلا نبا نأا اور ىرهزالا لاق هالحرليقو هر ةمابعتلا نبال قو كلذلكب رس

 ةماعتلا ساو * ىك ضنلذو هماعتلان او و هلوق نم ةفاعتلا لكس ع هناك قرطلا

 لوتسملا ملا ةماعتلاو قالا ةماعلا ول->رلاةماءّئلاورثلا ىلعنوكي ىذلا قاسلا

 ةماعنا|نياوهلوقفةدس«وأ لاق ةصخاولاةسحلا ةماعّتااو مارك الا ةماعنلاوح رّهلا ةماعّتلاو

 واجر ىظلاءاد:؛مهاوقك كلذامناوةأ سهام سدلو براد شل مساوهلاه كى كلذد نع
 4 5 .٠ 4 م 5 ( ت3

 نب ز زك كى عنوكمف ىنعاتمنلا اهو ىربنبا لاق ةركب الوادم سدلو م-مباةركب ىلع

 وا
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 9 بريل سد 0 5 ا 3 قرايسع] دال
2 

 بيق عطاسرابغاذ و ل ىلبلجّلوةننأىّدْحاللا

 هام مه م

 د لوذخأينا 3 ةللمسسوكملا مع لاجزلات ا

 لبلديواولاب هتلخووملا
 ها نااو رامهلعلو



 (من) - ماع 5 نونلالصت : 2562

 001 تاج لعام 5 اهتسن مْثدَعَذاةماعتلاكوأ

 نورقتاوذن متسع د ثئافاهنمنانأألا كا

 ه7 د َِءِ
 | تعود ة مات تدعوا ااعسقز مناكو هادا اس تتاعااعلان هو

 5 5 ىد 2 23و

 لتس فانه روان ناك ن 1 ىلا نمّسدُم و رص ىلا اهراتعاهتطي رو اهتذ د

 - و < سو ماع

 اهديصالةأر لا ترقب متع أول مس تءابأذقو اهيلاتمنافةماهتلا ىلع لمدقلا مب تضوتو

 هع صو 32

 ةلمانتلاو ةقئلاريفيون ع "ينم ىلعةيرزملاد- :عللذ اتي تظن ىلا نما مهدنالو تزرحأ

5 3 2 007 

 "0 0و 0

 نايلعالا "دج دلل سونار او لعل

 سوو مهو

 ل2 ناعتسي باش اكاد مرح . الاوسنا طاادغن مأ امهد>ا ضرال قنالفسالا امهافرطزكر و

 وهذ

 نيتماعَتلا بت نيب ةماقلا قلعتو نيمضخنب ر جو ةضرالا فنيش نيد وىلا لما ار ظدَ

 9 ' ١ رمز 7 1 7 ٠

 ىلع نانللا اتيت ناتماّنل ىلا لاو ةضوتعلا شمام يلع اعناتللا نان راَملا تاماعُتلاو

 | ةماعتلاوق ا اولا اهيل موقت بلا م 0 ةماعتة د اولاربلا قو

 | ىلعءانلك لبقو زواذملا الغ أ نم هبىدت "12 ءامب ةماعلا و ريبلا فةزشان ةرضص

 ةزاقملا قرطتغصن بي وذو لاق ماع عبو لاو طا ليخلا

 احو كلاما 1س احرلا اناس مال
 ثدنأتي اذ_كهاهانب . هلوق

9 
 لبالا نم سئافنلا و لاق 9 احيرسلاهبفٌضئامدلا قل * هر-2ىرهوجشلاىوروأل قيلثمو )صالا ىف ريهضلا
 رخآ لاقو ضن ةدامىفىذلاو انهوكا

 0 يع 0 6 00 0
 قانماق اهن هوم رعاهتم 3 اهمتماعتالااهدير قءيعال حاممعلا ىفوإثمو هريك ذا

 تشخ نهى دام ءاعنلا لاف ىربننا ه-رشو »+ اهدير ؤلطال # هرعش نهرو هشملاو : 0 رد سعصم» ا كإَبوٌدداملا هذه ىف

 9 - 4 مس <

 تديلا اذهدعد دورمسكملا زها اوةٌمدرلاهب ل ظةسد

 هم 8699 وم 7

 قا رشا ]ليال تتح * اوا سك امو ىبتصا تق تردد

 كَ 1 نطابةسمادتلاو عام سرغلا ن مة-ماعتلاو غامدلا ىطغت ى ءااةد-لاةماعتلاو

7 3 0 

 مم هزسع بدو 0 ترد عاام لا وفوق ةعاج#ا ملأ !تلاوقيرطلاةماَعتلاو

 8 سد ووس نم

 لاق مدقر ومس تاور هع لقل_قوم-هرادن ء اولو2 لةراوأو ومقر طتسردو



 دا ةةتس فخ

 هل (مث) 2 مملافرح ه نوالال صف

 بصق لضوأر :فذذخ اانع فامضال انموُكلا هذه مذ 2 ايضالا منن "لاه نمواجن ابل انه

 د
 ةداعىلعمسنم تربدقامنالاهبفايضالارورّسكف ايضالاب رمست وكل اهذهن ا ىأ !فامضالا

 رقع نأ ف اختال كلذ يرجي سا :اعالق ءقو ةداعلاسنأت ىفذةفورعمةفولأم

 س هو

 ىكحو رختلاو َرَقَملاَف ا تناك | مثالا نجس ميت معلاءل نابلالا ل لق تناك ولورصنالو

 مق ) ةهدعو

 تانكماو دس و ينبع ة رفا ىأ ندع مئايفنامعللا

 رخاف بابشو نيع م 2 5 0 ارقام
 م

 م "لئلاهذ لع مَو رعت هاغزلاوانعلا أعمبعو م م ا رم نعل معو لاف

 ةونكولأ ألاف د>اولا ىلع ماعلا عع دفان لو اع او تاماعت عملا 0 :الاو رر ذالنوكت

 اود باغلاباد-أىراكك * ءازو رتاوهصق ماقتل

 ةماعتر هاياتا# اجو ىرهزالا لاك ىلا ةماعنلاو يلظلا اهم .رك ذلاءادريغباضي :اماعتلاو

 كلذو ةماعلا نسم لوقت سرعلا 9 ارحودا دارا سنج عم ماهملا لدقو اهلا

 زجارلال اه ممررلا ميال يع نمش نولوقب وتلف اذان : ىلعىوأتالاهنا

 0 وو ة 1 ندرس أو ةسماعأن كا وشو *« بن مىدغأو قبه نمش *

 نق لاقي وةماعتَن 9 ]نمزج نولوةيواهريغ ض١ اا

 رمد لوقهنمو اًماَتاوَصْمآن مزمل لاقي وهىم اق دجاذاةماهت انج

 اماَعتام وماَدادغاوناكتف 5 راستلاباعونمأذ

 وسل لاه 6 روع ءعاو »

 ىا | تخش فخم مق تان ممن قل نعم اونعظاذا موقلل برعلالوقمر

 هلوهست اسرمصقاةماعّئاق ب هلسرقلل لاققيو ماهل ضد نون 6 ىَراذعلل لاقيوريسلا مهبرتسا

 صس سم 5

 1 اسمن كلذو ماعتلاو ىو لا نعجن مهلاثأ نموا هوجو عام رالةماعتوجوج 4 7*2

 كيل هلع نالاَش وادبأن اء متعالاءهف 2 ةلووسلاماعتلا نك امولاخلا ٌنََمىَولا

 هلوقن وتعب ةماعلا أام

 ىريطرقاماذاهمطاعت اريعب كد ”ةماعتلشمو
 7 ولايةيرمارعطلا ن 10 ىآفتلاف لج لبق .

 نيرا بكد ماسعتلانا نولوةيدبار ءآلانال ةماعتلاك ٠ .اابنان جرب ىذلا ولو و

 موهذعب لوق )وقد كلذ ىف نينا الي تءاخ اهنا اوعطقف



 واق د

 (من) ملا فرح *« نونلالضف 24

 < «#و-

 قوهي نمنع رق اممع كب هللا مَ ًاوادمع هنا كَم و مواد م :وافاةذشانونلاو

 بلعثدشت أهي نعد دع هقارقأ !ىأحامعلا

 انمعدلاس لا لماهلاو لس # راانول لوس رلانمنأ م أ

 نافل رلاوخ لاس الا لماحو لاس ,رلا ل ماحلا شمال اوسرلا نوكم الوةلاسرلا انهلوسرلا
 2 0 يع

 زل ثم ةمعنا عل بهللا ماو ىرهوجلا لاق ب.عو#و ل ادت ةيمسقلا ىلخداذهل-ب
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 كذا | اوكي فس اع يدل نانتع لقال قرات دس فو هةغارن

 م5 د٠١ )»

 نمزييقلا ىلع بصنانسعو «مببهمالك ف يصف يمص فوامصم -:معَنم ىذلا ىرشخخزل لاق اع

 نولصوت وراملان روةذكدقواهر أَو كذع مهام علا وةيدعتللءامااو فاكلا

 ةيدعتلاف ةمفقاك ةزمهلا نالةرئازهفءاملاف اًنيعكب هقنا أ [أم ” ًارانيعمللا كم .ةنولوقيفلعنلا

 سارع ض 51 مه

 لاق“[لايكد_عبف ميعألا فل خداذآمْنأَن هنوكيتأزو واديع هللا همعلأو اًمعديز الوقت

 نأهقاىلاعت 01 باظردافلا نعمالكتاا اذهىفزيمملاباصتنانأهيلا ليا امل

 قرعالان أب 3 ةيدعتلاابلاوانيعرم لااذهبتمعلانو اوقياك اريبك قعر وحلا, ف صوب
 و عر ١ ه2

 م-هنمع ارقي ىأ لعل نعد_او ى-ءع ا م ومهم بن الزخماول نو كاَدك ابعث هقنامت

 83 - ماو ملا

 نبعلاةيعوتافل عرألاقومومعنيوىرهزالادازوانمع ممن وف: ىللاداز ازوهنودمدت و

 2 03-900 8 2 .: هو ءو-

 مانو نيعماعتو نعى معو نع هنهعتو نيعت 26 نزع دوام 8 منلوقت برعل ازابتر

 لاك هه *اأمو كنسماعْناوتاةمارك كاذلمف آى ني 1. لو 00 تا انع

 ١ التالف تمم اذاشيد- م1فو. ةراهطا كورتملا لمفلارامضا لعدد لك اومض ماوس
 55-2 و22423 هوم مد
 مك ال زتعماداىأمدوأو 4 1 >1 بملف الج لوققفاون اف هبحاص ديور

 نس هن ًارنافدز عفرعت قوس أخاو هبدودىلا كلما دلكوهف ذك. لعلا ىف

 52 ءهم

 عاشأو كتءاطبك دنع رق هبنبعةركىأنيعةسمعل و منهللق وهن د ومو هن ,اخاىلاهمح اف لمعلا

 هيج مدمس ىلإ مل ًرطاورمضخ ا ةوعلأمتو ل سعأ

 8 ةءو- 5 3 م هو

 رولا من, ىحدوعلا م اِل 2 مدقنمو ول نم كدوعحوعاو

 قدزرفلالاوو

 الاقثاوكرابمف عشت »* اًنيعفابْألا م 9

- -- 

 -«و)

 نوبرم ثيم هال ن مباني ءفامضالا من دارأعفرلا,فامضالا لاكن ةفاضالاو 55 .ضالاىو رب

 00 ري ل

 نخ



 باب ٌناوعاسمسلا قذف كردلاَب كوكلا نو رئاك نيملع له أ توءارجمل : ١

4 6 
 7 ا 27

 يللا 518

 نت يورسباو ادب بيا سود هدام رام

 ريثك هل ثم و عطلأو عطنو ب دامت ظ مهلزفك راسا ل كلن

 رفا فى ري كذا !نأ موضع رقولاف ىناءعلل :ءاكحب و زاجلا ل هال عامتالا تام وتامعأو

 عجن مىلهفرسسكلا اما نيعلا ناكسارهللاتاوعنبز ا ولاتاهرمسكو يعل جنبها تام

 هلل (تانمزعل نهم الكا ىف ع ًاوهوتاكر نأ ع ١ثاف تامعن رق مو تاريسك سك

 عم

 ةمعتلاك ىمعتل او ىرهو دا لاك ةتطا 9 هال مع ادا وزعهلوقو رسكلاب
 ع بع 9 >َ

 ارقولملاعساوغأ !ههضييلا مارش افو هلم يهللاوامعتلات اقتتردمتوتلا

 هم "7

 تيل

 سايعنااهأر ةءا ارذلا لاق م -ماعديرمتأام ع يكنس .هدارأ مع أرق ارق نذ ةمعأمكيل لع غبس ا ومهضعن

 هه د ه-

 نسور تلد ل ةيلاووغوم 0 اذهفهمعت لوك اش لاكدقدنالدسجهحووهو هم

 نبالاق هيلع اهيرثأو سلع كاان 0 ناو باجْرلا لوقاده.دعو ننووطءالمذا 01

 هيلع هللا مد أى ذلل لوةتذاوىلاعت هوقو. بونذلارثسٌم :طابلاوم ال ال ٌةرداظلا معلا سامع

 مالسالا ىلا هب ادهه سيلا هللا ماسعتا ىع٠حاحزلا لاف كو زَكيلعُدل _بمأهيلعتمعلأو

 فردا ماعلا هلوقو قران ا يرسل ىلا ماعنا ىنعمو
 خا .ن د

 ةيعل تف تكا ىلاعت هلوقو يرد "لال : أمرت داو مالالا 1 دال :باءث هرسف ثدخ :

 نوفرعي ىلاعت هوقو نوني هدم هن ىل+ هأنا ااد_توكرلعمقا ماعلاتا ًاملوةي نودع كي ر
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 ع كو ردي نعم لج هلا لاك اهنوركشمهقلادمع ش

 ودول ١

 ماعتالاماقم مسالا مقأةمعنو ماعلا من هيلع هللا ملأ م م ء.ارسكساةم لولا ذنو ركع م

 6 7 ىم»

 ةنللالعأنا عج دازول أ مثاودحاو نعجة ققتو اهاقنا+ لتقشا وع
 #2 مدع دس

 موو

 ىامعدأو مست 7 2 5
 ع ا

 ءانعمل قو ناسخالا عش دزيغأ تمن هلا تابعا : وامهتعهللا ىذرالْضئواداز

 ىأ نالف عشنا مهاوقى :هبولام كاف لسخدا ذا لهم ألاقداك «يفالخدو معنا قانا ٠

 يمس مكحاصمللا 8 منوة مهلا نميلعدقا مث ألون ةمشنس 7 اا :

 فاالا هتمفذك لك لك نملك لوقناعرسكلاب مسرع نم فوذ- 2 2 انابص :

 ةرايعملارسسكلاامأف هلوق
 لعفرسكلا امأف بي ذبتلا

 تا ريبك ةرعمكا عجينم

 20 ًاوهفركحسأن مو

 ةرمسك عج نم ىلعهحوالا

 هيمكلا ًارقن موتا ريك
 ريع

 ل-جوزبءةوقو هلوق
 ةرهاظهمعن مكيلعغبسأو

 موضعنأر ةو هلوقىلا ةنطابو

 ط.سوتب ل_دالا ىف اذكه

 ها امهنيب ىرهوجلا ةرابع
 يا

 ملا سابعنبا اهأرقهلوق
 هبتكررصلو لصالااذك
 عودنعم



ُ 

 (من) ميل فرح «* نونلال مق كل

 2 هيف و موصم <

 هيي ةغاو لضفي لضف ل ثم م“ م لامني ةبكرمةئلاةفلهيقورذكرذحل اممم :كلذكو انيلاعان

 نيه ماوه محلل مو ملا م ءالاوهفرتلا متاوذاشوهواسيفرسكلا مك ا

 ظذ52-0- مه

 عراضملصالا منيو مي وضام ل دالا ىف مذ ىنج نبا لاق 0ك مو معانوهف عن دورت

 تلقناف هيلا ةغاذلانه ثدخ من لوهي نمّسعل مُألو ان د الا تلا ممم

 ةثلان ةفلاذه- نبك يف مل لَوة نم ع راضم ملوي نم فيض ب نأ له ىلع ب عيناك

 هسيفؤأي قوات لذكس دوا ارانب فضال ش أ ادهن رمهت مق مم 4 ىشو
 يع يكرم

 نع او رمدسك مب لانا تلق ناف فالحل هع ءراض لقال لعقو هع راضمف الخ ل ةحاف م منو م

 اذهل قلق باب ظحهلرس ءللعقو ل -عق نمد - او ليو مولا هيضام ف سا م

 هباوقطُم مه يغلف زو صام ىلع هاج عارم 0 .نوكب تأ اماقدليةامقي رطريغ هش رظ

 2-2 مومو لل كر

 َن وأرسل نع عالاتفتسا وو ردو نكون مدمن

 ناذكول نع راضمرع تام :عراضم نم 0 وع لعق ىل [ءالحادادهق زعم

 «.عانومقناهمعتلاعيميعتلا جحا معن د 0 عا حا نر

 52-95 - ياما

 ىهو جفلابةمعتلا نم منت ا ا ا معمق

 ٠١١١| انستا. لافي واعم ىلع تلخ ذعر كثي دح فو ورا حرشلاوةرسملا

 رون

 0 رق اوان رس اىذلااملاق هناك هئاقلنح رثينكنا لاعبان رانملع لمد أوانملا كلغ

 هلوقولاك ف 45 رج ناهس ىأ ةءابريطلا ما ثددخحلا

 و هم

 موأموهو هنعشد' اواو * رح ىَدلا نول شعل م ذم

 3 وه م-هأوت مدي ويدس دأكحا امهريطتو شرعلا ماو 5 مع : مان الي سلا ىلعوهامتا

 . وقم ع

 ماعُتم لح رو ملف هنم كل :0ناو ب حمتلا لعف هن ملوعتسا هنأ ىفنيريعبل 00 اعلا

 ىدذعالال اق ءاوسمعانتتومعانمو همعان ا

 و 5 5ور

 معانتم هتان اوكا اذ * هنأ ارانثلارغنعك هنو

 ةظلغءأرتطخ ىه ةراهلرعالو“ امىلءالا تدنتالوا اريك هاو ار سي ديمو

 3 و و 7 5 م 1 34 دس وع 0 5

 لاقو هعاتلا بايثلا 0 0 ل وا ساعيووكاملا

 9 2 8 و يم ءم 2 5

 1 انزقنملع يآ ةودساواماكر امو اهب ى متو

 ثا 000000-71
 [اهنمو ةقرملا"اذغلاوش علا مسا همنا ةعاسلاوة-عانلاو وكي ؤرو كئاقلب انني ءأ



 اللا لى اعل كلور
 00 ذل

 تفلمو مس مدان ى هت او تس دقو كول ابا امو ادب زاهأن ع

 لوا اهضي ةسبضلا تدق لانش اند اخذ ىلا ايام انمئا-:ةنيحكلذو

 مَنْ ضسلا سفن ماطنألاو ضس اهنطد ف راصاذاتماعنأ ةسحاجدلا كلذكوا مت اَهمَدَتو

 لاش وةيسضلان نك ءميظان كلذ كوز ا ادق طرخزرملا نمماظنالا تسول

 يشب متو نسدتعنام ا صمم أو ل» رلاماظنو ريثكلا اوهودا رحن ممطلانءاج

 َخ رار هتعطو هلو لا كا مسا وهرغضو 2 ل . لقملا ص ضاوي د و

 ىو ردقو نانا, اهمذى ءأهدا ل ”-ااولاك تكلي فاني طا وولد ىأ همت

 نييناجلل ماظتنالاديز ولاا وفتح ةزووشملاةءأورلاو © درطملامداْووتْمََُنامل .

 ةرخالا# نم كيدصنب كءلع مدان انه ظءاوم ضعيف نساالافو دل ااوداؤغاللالتخالاو

 ديصلا مطل تأ غيح كلم لوزاماظنلا كلفنا نم نيبال يأ هنأ

 ىلعات 5 مظل اوعرو امينا سمعت كلانإأل ل لول ومد . ىدسامرو ل هنعطاذا

 5 ودون لاك ولؤللا نم تلا. هينشنلا

 و0
 همهم 89 هر هم< ,

 ع الم ل١ قوفءابرضلا ًياردعةمىويعلاو ندروف

 للا فارعالا نبا هلا ىل : ىدذلا ٌناريدلا انما ملا امهومّلا قوفموشعبهاورو

 ىو 7و
 دحام مظنلاوعضوم مُطتومَْ اولا ن هس 5 اوك :الللاقي ىرهوملاايرثلابكاوك

 هم .رعنبا لاق عضوم ميطتلاو ْ

 يطا لابس اءاسبطبب #* ها تدعو دقَّسيَلا نا

 يطيح بعشلاف ضعب نم بيرقاوشع "لاوس ٌتالقو ارد بش اعلا

 3 او لرش سانام لت يلا هيلا ةءاساو ءاملا كلذ هنال ٠

 ىيؤسلاو ءاسأبلا دضوهولامللاوةعّدلاو ٍضْهَلا ءاك ةمعنل اوءامعتلاو ىلا ميعتلا ( ما

 سمس و هم سل ون

 سم أ لعادل يح عضوا اذهف يبت اسياد جوزع وقرأ

 لكن ءةمايقلا مون نول سن ىأمم ءنلا٠ نعذ مو نامل ىلاسعت هلوقو ودلع نال للا

 تت

 ظ
ٍ 

| 

| 

 ةغانلالاقو هن ومدسم 0

 اما وايديىدنع هلثاف“ حلاسبالانامْارك ذأ 5
 1- وت : و

 راصىأ ةموعنئشلا مو سونأو 8 أعمل او سون مونو مدور ةيرسؤبلا قالخ مشا ملاوأ

_ 

 ( رسشع سداس نرعلا ناسا 0 8(

 ",لمكسشلاو لصالا ىف طمض

 سوماقلا ىفو رسكلا
 هءنعم هأ جتفلاب



 سوماّةلا ىفو طيضلا اذوب

 نوكسسِف خفي ”لمكبتلاو
 هأ

 ماتت

 (مظن) منا فرح نونلالسف 61

 لاه اولد دو ا وونالوب ل قاومت هبطاوفلاتواهيط فمي 6 نرطااودصق هو

 لكلا ماشه لاو لاه ةعازش نم هو طولا عدت ةراطعةأ سها مكمل ابسسلاورعوبألاقو

 نومءاذش ورطسعلا عت تناكوربج نم همجولا تب مشنمى 4ةنيشلا رسكي مشن ند

 موقا ياعراغافاهرطعمهعيببرعلا م ةأ سما ىهفنيشلا خف : مشن ملاه نمو اهزطد

 تكلموا عرض عير ملام اع 3 اولصأة-افاهموق كلذ غاب ءاه هر طعاوذ خف برعلا نم

 بتيط الفوم ميبطف مهعمتج رخةعا زحل ةقلتجرخ اذ مهرب تاكو سابو ّه

 اهّيوز ب بطلا هبط تعنص تناك ةاَرخا مشنمليقوح رو أ لقي :ىد- لتاقالادح أ[ يمطب

 نايا قاف لتقف بلع اهيط رمشفا وو هب هلق انييطب هتيمطو الجر تقداصاس منام #ُ

 هلهغأ (مضن) دمعت لد رضا دبعلا ودعا ا -ءالانبا ) مصن : )لج نم

 | ةساتس كارل الملا متل اسس نعو ردع نع سايعلاو أ ىوروثدللا

 ةبطألا ىهوهريغوكيدلان مه ثلا ةمطنلا ىنارعالانبا ثدللاهل.هأ (مطن ) علو

 تاق متو ملت اف مطلوامالظتوا ملهم كارلا 8 اضيأءابلاب

 ٌلكولتملا لعمال ءاقتو هت ر شلات نمو لن ظنتلاو كسلا فهتعج ىأُولْوللا

 عطل و ١ جااحسمر مولا مطنلاو هتمطت د ةذضعنمىلا هج فو ارح ٠ ارهسيرق وى س

 تمام ماظتلاو ءئاسيصىف هب لطْذَللامْلطَأو ةيلم اة وامه توزر وواول نسيم ١ أم

 ميظانأوةمطنأعجلاو هك الم رخأ لع مالو ماظن ل أود هي لوونرشو طخ ند ئشلاهسق

 سنللاقب ىحئت لك ةوهكاذك- دحا رماظن ف ضءبىلاهّضعي و ٌرردلا كمْطتمطْتلا ثمللا م مل و

 ٍؤ طك اشو ولام ىذلا اط.شا مااظلاو ا لى أما رمال

 1 متظتتلاو مطتلا كل عفوه ماقتل ىمىر ىذأ اد لد رتل لْثم ة*لاكو منه عج وم ظنون أ

 ا .تاناوةعاسلا طا ارشأثب دحىفو قاسالا ماظتثالاو ردصم مالا وهو لاو اْوانم ممظأو

 ماظلاومطبَح دكلسوامهوحتو ررخلاوردوملا ن نمثل مالا ع عشرا راك دات

 ماظن ىلع لازامو ةم !ةّةساالو قلعَسمالو ىدههلس ءاىأ ماظن سما س لوتريتاوهيدهلا

2 
 نمناتموطمناديْشك ب لان مناماظنلاو تق مالبروضُملا تمانانيوداءىأدحاو

 1 هدءعوت

 | اًض- ناماتْدمناطسخام_ةواهاتمشكا اعاماظتاو ةبضلااماظتو نات 1 وامس 22 نال

 ىحو ةكمسلا امان ثلذكو نش ضد نم امالثا الب لاقي واهنذا ىلااهتدَن ماه انادي

 بف: وج يبي ا

 ا 0 ز ز 7



 - هك 2 3 3 . 1 : مآ :

 مدسقلا نمت رضحاف ىو وادالا ف قبءاملانا لاةروس 0 ءام وذو ظذا ادازمارضخ لاف

 3 ء6 وهدم

 ادذشأو هءفأ ولا عشت مالا ىفموقلاسنةوا لع ره ثلا دم مااا اطعهتم توتا

 هنقأدتبا مالا ىف ماو نافع ف سانا ميت مهأوةه-ةمورمثلا ىفالا كلذ نوكالو لاف هي

 ثيدج دسعوب أ لاقو هيلع نطو هنملان همف مشو هعّشاو هب لقيرلو هيفلاك ا ذكه ىنامعالا نع
 8 ع هوم 0-3 , . 2 27 مه 072
 لوأ م-الا م شنت ن ههل_صاه_ماولانو هيفا وذعط هانعملاق ءىهأ ىف سانلا مسن نا علتم

 رعاشلا لاق يفد اذا هبف منو ئنلا مَنْ

 همودف نم هرغلا ف اركسعم 5 هعرج فلا الاوىدتءادق

 5 م - 7 1 8 وه 2

 همو زيخ ىةضنه سعدي 2 هدأ مئندق مبصلاو

- 
 00 هه -

 همت وتل بسرلا جدا:
 , ل و "0 ض0 00 5 7

 ءادّتمالا مدا رح وهداوسلءللا جدو لاق عيصلا وأى ىد.تدي ربهعدأ ىف مشكلا ئ
 هق- و و م5 و5 - 5 همس 2

 «املا,ترن ضرالا تشاو تاني عاتب ةر تحوم مال تالا اودلاىفو ىدلك ىف

3 
 كور نو راظعلا هبعست رطعلا ل بند سف نوكيْئث :مشنلاو قدا 0 معلا ن نمسح مير

 ممر كح ار نا تراك ؟ذقوتننت ادوسةرع ؟ىه فضلا
 و2 -

 ل

 ئه !لاق مهراعشأ 2 |
 ياو ع < يزرع و ه- موس

 اماكب : ونجاناالا قسن لو #_ ميمو داننساز و نارأ

 95 ةه

: 0 

 برا ثتدد_تااهد رنماويمطناذا اوناك ناد مه نما أر نيت سكب

 ريهزلاف سيلا ال |
 0 قص و<- م 2 2 2

 0 2و قو وافت 35 امدعبن ا ذوا دع ءكرادت

 6 أر مشن منأ ىلا بهذي نكي مورمشلا* امش نمود'العلان بور عوبألاقور عشلل فرص

 3 20 هم 9

 اذا را تف كنلإ رم أ | ه 00 0 34 ا 1

 5 0 اوناكو اهم م ودعا تناك نسم

 ىرب نبا ىكحو ناب وهلا ولاق دار اممم رع نسما لايزال يالا ٍ
 7400 - ع

 ْن هعيش هنأ نورخآ معو لاق «لييرشلا مش ور عو أ لانو لام شو مم ,طع لاق, لاق !

 اذااوناك ةراطغ ةانرفلا ماوه ىمدالا 'كاوولاق رقعاس مسوهو شيلا 4لاقي ليسن نورت

 وهلا تح مشنملاو هلوق

 7-7 هأ دعقمو ساعك



 م

 ردت نب نس وألا

 ه سر < 0

 0 حوارة »* 0

 م -

 "لور صاخم امهوريعيل ١ نا مسم#_.ةلضال اولاق 5 ,هسجواكأ

 قييرطلا مسا كلامونأ !لافو مم لفلا ظنون هدم لكل لاضلا اعلا نامت

 دعا ىلا - نتا <

”7 

 مسشمنأو ممل ًانمكيءاضأ * كرينا سانيا

 ْ تسلوقيرطلا ران اي نمد وام عسل تكتم لانا علا ةعسغلاو قد رطلاى عل

 . هسارلا لاك هس ةذاح

 علاطملا ع اما ضابنلا ثعو »ع عذاج خب سن ىلع بنات 1

 0 5و ه< ا 15 و ه8 7 هس

 ىأ كاعيسنم نأ نمو ٌكه>وتمو ك هدم أ كمي لاقي هنم هولا بهذا مدلاو

 ا توملا ىلع قش أ دقىذلا ضي رملام ناو كنب ىأ كوسنمني 1 ىرب نبا ىحو كتوحو نيأنم

 دارملا لاو فيعضلا عب را مدي نالفلاقب

 هدعا يع ل

 روم فرطلا ضي". نمو »ع مد نمد دعبو اوهرنيش

 ]|| لاه همدان أكان ماب دا را 0 :رعلا ميسلا فارعالا نبا

 3 70 توصل مت دل ١ عجبا عجب مسانأ ئاماسُنأ مسنلا عج هناك هل ممم ءانآلا فام

 1 جنا لمان ةدلا نكن 9 نو لح

 و بر

 ٍمدلاوكاقلاع هرم »* ةدعصمتا ارذح تملا ىوأب
53 

 - ميم

 ْ | مدل دنا نما نو ماو علا لابملاراصمأ دو ل او

 سقلاىسعالوق
 00 »* مدل نم "ادور ضراع

 || نضيب ظقنهيفناك اذاٍمشنر وثوهفرسكلاب مشن نما قي بلقلا ىلع يقال طابا لاو

 1 ْ نانا غارإو كير توفت يقوةسييركةحئاردبف ثادت ؛اوريخأ تان ا2دنودوس طهبو

 38ه

 موا

 ملاك ووو ناألان مىديلاقيةسعا ارك نكسأو نكن نمالهح رثريغتا ذات يذلا فو

 دنا معَ ادتادقىذلا
 # و 57 ع وه م 0 نع يت #03

 مشا دنكم +طودازملارمت> 03 مهبأ رم نايمة بحاضادقو



 6 (ممسن) ش ما فرح د. نوثلال صو

 يملا وذ بسلا قكسلا موي سرافو 5 لبق ماو زؤك نام
 و قري“ . وم-)

 هدوم قيم لوا درك ىالاناثيدحلا ىو تيما

 اهفوج ف ةئاد لكو سو زلاو نا همست دلاخ لاعتزانلا ع نماوشع نمو لكب لج وزع قو

 7 ا

 تاغالا لاق مقل كاذكوع و 711 مسنلاو مست ىهفح ور
 جار 2

 راما دلل وخ » عدقلاة عب ةرادقلاَب رض

 صا

 لاق حج - ورلاميتلادارأوحو المو اسنالا مجان هه سفن ادارأر وصتموتأ لاق

 02 ”هعو 5-5 <” اسود ع 5<

 قدعأ نم ىأريت د الا نيا لافو ةمساذقتعأن هىأ اهني نتمالاسسا يطا

 سا ”رس سدعس 04 و

 ةهطاقلف ىذااو ىلءثد دقو سان !اديرامغئاو كنق 00 وراييقتبادلكوح وراذ

 هسنلا لرمشنبا لاهو هنيعدوتجا اذا اهلوقي ناك امارثكو حو رلا تايم ىلا

 ملسوهسيلع هللا ىلص ىنلا ىلا ىلارع أ ءاج لاف بزاعنبءا ريلان عشب د_هلاىو ةماوأد.ءةرغ

 وسلا قدعأ هل سلا ت ضرع آدم بطلل ا ثرصف !تنك نثل لاه ةذملا ناني الع يكلف
 2 ع ماةسم عراد ده 60 ع .« 2

 ا ةوسنأ اقنع اللأف ادحاواسداو لاه هءقرلا وو

 فوكولا يلو هلوق او اذن ياو ابا ملا ثلا اقل مسحرلا ىذ لعؤلاو فوكو

 / 3 ع دودو ع مس 55+ : 1

 ادك هحرلا ىدىلعقلاو انتح اذا ة- هنن تهتلاقيوريسخن يالا كلا ل فكن قطن نافركسنلا نعةنأو فورا

 ةدملا طعأ
 هلكد اراهربغوباودلاوريبكلاوريغصلا كلذ نوكيي 1 اًوهسنلا 0 اتقدع وأ

 كل : ع راما لج تاك

 ررحو خلاق باو فوك ولا
 همهم هأ رشد شن اورد طلال الاقى تح ورهفوجق

 « قثم

 مدل لاشمأ هلك ن متصل #3 قالا فتالاو قوما

 قوفىعو لاق 5 ءواهتفخن - نانا تالا يطانهم ملا لا

 هك رتدحو ىأأت الفت عمان لامس لارا ا نهول متري ف طاطا
  3م9 + 2 ١

 1 ل اوسةنوذىأ * مدور هدلا فورمدنئمأدال 2 دا ع ردسجوو

 هيدد رب مسلوب يالا هلع * صاعل انيدلاجن بث ر 5 اره ساو

 - يسعد م < يو س سم و 89

 مسلوب عرس نحل بمهضعب صخور .بنوئثلا منوي مسرعا

 درع تيدحولا 0 ادم ميناس ادا درطلار م

 م «”سب و . و هع

 ةمالعود_دمارت ناو 3 قل ويرش



 (عسن) مما رح <« نوثلالصف 6

 | سنتي هلعلا هذه بح طلانرالووررلا:وهممستلا ل قدمسللا نوكمت هسنم ناقرابغلااوُيكَسَ
 يَا رئاودا ار سال دحاو لقتال هتلاتردحلا ىف هما ريثالا نبا لاك امنرعضا سفن

 9 ستي لاربالوت رلاّب- اصناف فنتىلا محاصةحارتسالة مسن هلعلا ت يومك ميهاوويراو

 رعاشلا لانهم رلات ومنك لاقي وارعثك

 اهمودهت ل2 نوزا ردك ١ ىلع تهشناماذا حير رامصلا ناف

 ظ أ نيحاهلو أع رلا 212111 را يوبهنوزخاو للعلا مش -ةئاذاو

 ظ | نالوقهريةةفوةعاسلا مكى تنعي لاق هنأ عوفص شيد ف و دمدنن أل نيب لد

 | بويهلوأمدنلاو لاك ار ءالانبا لوقوهوا هطارش * ألو أوا موه ف عض :تئءامهدحأ

 ظ ةعاسلاباوتقاتقور لا عنهقلموتلخ حاورأ دف تنهب ىأة مل عجوهل قو رلا

 ا | مستو اهئاوأ تابفأو تأدتبا نيسح ىأىرعولج لاق مدآخبنم*شنلارخ .1ق لاق هن

 ىلدهلا سانا نب ممسلاق جدأ بيطااءناكمملا

 ودوم © ى<

 راسو 0 دارت املا

 ظ را | ياسيد ةظرعملا اهل ويقو زا او دنا وةماعتلاو
 قثو”ل ذم عد

 3 ٍ ظ | مظماولاعو ىمحالا لاق امسن مسني هيت لاقي ل عفأ | نمقتثموه قاسكلا لاك تاسنالل

 7 | ا | اهفانخابىأ متم عجب مسالا ممتطو ههجو هللا مرت ىلع ثيد> فو ريعبلااولأق 6ك هماعزلا

 : | تاسنالان ميت لكلعتيدحلاهنس اعاستا ناسنالا لصافم ىلع قاطت دقو ران : الا سا لا

 | : 00 <27 ب أ

 ْ أ لاذ ىطللءارعشلا ضعب هراعتساوَب رضامسن مش هب مسدملو لصف ملكى ةقدص

 : | : 0 و سد هس -- مسدس ه2 ع دع 2 27

 ١ ا : 0 ل ءبنذلا جو 3 0

6 8 
 هايام مس تن

 ىنعالا لكامل عياوسادإلاةهستلاو مشتاك

 ارامغلا صعبت امسنلا اذا * تالا وتل ملا ءأن

 ْ | يلا بط مسنتاو اهيئاودجوكأ انامل ح وراوهستتاك ثددحل ١ىفو سنت ى أنتو

 م ع هى < 35 -5

 3 | م تمشلدو تمحو هنولا+نا ىاوأ ناك لإ د ولما ىلا ةمنلاوهقاشنتاو

 تالا ينم ىأ متل فلاقي ناكو مهفدُو كنبلك ٌقررِم#مل نهض جردسأ نب فناكو
| 8 

 تيمكلالوقدهنمو
]1 



 61 (مسن) ملا فرح ه« نونلالصف
 : سس سسوس

 بلل © 1خ 0 2 هب ه1 م 2 _ هوي هل 0 تو هن وي ىف”

 ةنامدنو لاو نس اين ئ للان الهفىلاةفاضالاب يزهو نيوز هبافيسو

 #24 اهمادن نم ًكاذدعْ اذه 35 اد اد نأ لوقو امين وادحاونامدلانوكيدقو

 ٠ و 4 5

 هلل اىذررعثن دود قو 206 10 اوتذن نادل او اهيةساهماد:لاقف بلع هرم

 مه مودع

 بدلا ل: وطور مالا مدشلاو هر ُر ًارهظي ىأامامولمد نشب نان مديال هناف“ ءوسسلا عاضر ورك أ اياهْنع

 هخاد مدا .ذامزاللا ملا و ومدنلا نملادلانوكسبك رش خلا هزك ذو نالدابتو ميااوءابلاو

 عديشأ مدنا الا ادخن وبدا وم اامَذْخ لاقي ودنا اود مهل ١
 تدر نا لاههنا اي نمك أن «ىو رراذهو مدّنتلا لبقمدفقتلا لقيام مدنا سه أ ثاسنالا

 ٌلتقىذلالاهولاك هيكللم اوقالز همءاققل لبق كا سنا . حتا ءانعم دسعول لاه كساد لِمَ اا

 ل موب هللا د_سعنبةبط ن نجت
0 

 مدللي .هاحالتالهف 5 رجا خيلاو ماس 1

 د.سألاق ةمدنمو تح نها لا  ومدتوهللا همدنأو

 ادم لافراد د 7-0 فام تو اغلا

 6-00 أمنوذا بام لاقي نش قا ةماما امو حولا ةنةسمشلاو متل 0 9

 مسذلاو ةبناهس دن مسا دو سفن ىأن نعى وت نأل بقي رز دنا ميسو ال تاو

 عجلاو قيعض سف: اهتم“ ىعىلاحاب رلا نمممسنلا لمقو اةعضناك اذا َرلاس فن ميسقلاو

 لبالا فصي لاق ماس اهتم
 5 و 2 01

 اهمال جولعلا عل 8 اهماسنأن م ع د-و

 عر والم تمخ لاقي ة بطلا خلا .نلاو ةبمط عبرا ءالوقياهقرعئاوراهماسنأ

 نب 0 3 ةمع © 0 ف - ي5 ةالصاع سم ا 5-9 ظ

 لكملا ىلعانلع تهمس :وهووشل ميلا مديد :دوانا_ هممت واهو ست مسن . مدت ميسنلاك م مسمار

 امههتمدحاو لك- !نالاتخأن مالديامهاد_حات سلواهرك دىقأ.سو بوةعبنعةسغانيشلاو

 هلممل# هلا سابقا ىف فطللءانعف اخ توريس كلوقك لان مضر :"اع_ذ توسنام فاه

 3 ع

 تأدتباىاهيفر غو أدبىأ مالا فم مهاوقنذ تعشنتامأو جبسنلا بوب وك ايشفأيش

 نمويسنلا ل عمنا لاق [ميوبش عب رلا ميسو بيذهتلا همفْن 2 اد مارك |

 لاقو ديوراوهر كتان :ةزاوبح تجارة ن دونا يرشتسو لاقل د

 تدخل فوارق "الاوفيس ىخ ىلا حالا ند «ميسألادببعونأ | ١



 ىفغامدلانم هندامذا هلوق

 هعمصم»|هبدامىذلا ذا

 ةياهنلا فينا ةسانالأءاوق
 هأ نائاورام علعلو ىلامقس

 هرم

 (مدن) مملا ورح »* تنونلال صف 6

 قيضوهوفنالا ماش نمبر م اهريغ لاهو ءايغالا مم اودغلدمف ”ةلدهملاء[4 اوهسح

 . وه ينر»

 هر2د 3 اوك نم جرا يأمل وخلا ودونموأ لام مدع

25 

 0 0 20 هلال

, 

 200 بأني وزال لهأن ا ا لوس

 0 2و 0
 5 عانغلا ةمسعلا ىارعالا نا اذهب مهينغم ىنغىأ * ركب بأشد ل بق ىفايقةسافالأ 5

 كبس منتو ةفادوامدت لعفامىلع مدنوئشلا ىلع مدن 6 محد ( ةمطالاةمْدلاَو
 3 ع هوا“ ةو 13 وء9 م 9 2-0-6 1

 00 ماد موقو ةيونمدنلا ثددحلا و يس ى ًانامدسس نامدنو مداسمدان لل->-رو

 لعن الف ىمدانواضيأ هنام ديوهو هسمداي .ىذلاَتِب ؛ رشا عدل اوتادسس تاتو ماد

 رع ناكوئىدعننامعنلل لاقي رىرتفلا لجن اتش اولاع قامدنو ىعدبوهف بارا

 دايم اهو قلمك
 هممر# 28 - و .هىل مم

 1 ةصالابةستالو 1 ىئقساربك الايف ىلامدبت نكت اذ

 مبا سوج انامل + هل ويسمي قس

 : روعسصاب َ ءفتسولال
 و

 مولا تر وهكذا تيس »* [ميطس الا يرينا

 ىلذهلا يراود شو لات

 يدوخ ديز ولأ ناكو * هلم جالودي زابأانرز
 ئآإ

 يدان ىلا رو وقلب يحرم تيد اذ كف ادم دل عجبومادنمدلاعح

 ال د راس دو كَما ةاريىذلا عدتلاوهو نامل مج ادنلا نالانا ارك خابت الاى مهد م ىلعدج رخأذ

 1 اا فارماسمأرلا وه. أرباعج لبانز .اناعان ا نوكي الفاضي نامْدنم دل فلاقبو
 مد ه>7 .7

 1 | كا المج: عغبار لا بر نمي هلال #:مادملا ءديوأ مش 1 1لاقيو

 : داود او نو مع ايوب هسطأامو لح و ردجو سوومملا نم ىسةاك 2
 مث ادم 1[

 نامل كلذكو امد عدباو مدان اعدتلاوبارم لا ىلعء_سلاح اما ديو ةمدانمل- -رلا مدانو

 كلذامعا نسحلاوب ؟لاه هتؤموءاهلا تلد ناو نونلاوواولاب عمجالو ما دنو حا دع ماو

 00-0 سد 8 <

 , ةنامدأبامأو ىركيسوتار كسوابرو تانرو فئاالارماشأ وكي نأ نال_قىلع بل بلاغلانال

 ةاقسو

١2 

ّ 
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 ىلا ملا شرم م نونا لد 5

 راافقو# 12 انو هه تناكوءاسل ارق تأ
- 

 م.
 عضوم مالوم قا د- ةذعلفاامز كس بفرع مىأ ل نق قحاب رضو

 * : ون نب لعملك

 مادعلاوأ لئن ء #2١ تفالهأن الكا
7. 

04 2 6 َ 5 

 انوصىآ مع نم هم تهوس) لبا انحش د حافو ١ - ةةتلاوريحرلا ب يا )0

 و ةسورمصدس نسال يعض ١

 امي ا ركل مدام فماعأا جا مساعر رمل وفودللا نمحيرت موصربغلاو

 5 7 هذ

 ٠ مكلادتكل ا نامقن ه دع ةيورلافريحزلا لئمو» لمقو رحْرلا قوذوهو ماو عفانا مو ا

 ساد
 م -

 ةيوحن ةدعاسلافوهله>والفالاو هوو رعاش "رعشك ملاب غلا ا

 سوإ) 5 )ءو- ءو- < وم

 مكطصرمسلا حايصلثم صب 5. تياضوءا درع ليلو
 ىربئادشنأو |

 نيت دس 5 ١

 حارتاةسلا يلا نا 3” حالف مهنا لام

 و رعو أ هد شنأ او ِْ

 بدذهتلا ىف هحالفان لوق هحارتاقسللمدلانا « هحالذاىضالكلام

 همدعم نأ هحاوراب ةفرانلا# .اهدتع ةلاعسرتك ةجاح هبلا تيلاكا ذا بما لج رولجرءاةحالو |

 دةمتلاطتلا ف ىوعرمك 1 هامل يختم احتربق ىرأ

 ضاس سا

 نمءوخضود هَذا ثوص ب .هلاوةربح لا توكو لسلام فار ءالا نبا امحمد |

 انكر ذلذك عابد 10 نو رى ارتأت ل م و ردصألاك ردصملا ولعنلاك ل عفلا ع ها |

 ققاو_سلا مو هلوق هجري نبأ ٌآ شيلا حارتسا اذا ايم م اوى اود ردت دور 3 هما
 و هأ قاما بيدا 7

 200 0 ل جار "ب ماسلاو سر شل ادد ن «تودمج بهكلاوةردصن م

 ماَضنلاو نونا مذبر اطلا ماكنا هبولاخ ندرك دىربنبا لاف ىرتج يسرا ل |

 هلو د د هم ٍِع 5 نا 11
 ىضالا نعئدعسلا ةكاساانبكدك_سااهار أ هديسْن لاق بر_علان ارق ضءءلسرف |

 لاك سرفلاباك ىفأ
 72+ باع ل 7 ا < ه8 ء 2

 2 ل2 2 ا هم

 5 رم

 00 م هوما تنطر |



 (ر _ملانع .دوتالسن_ ل
 أ نوجاتصا0َت يقاوم ”لخألا دلو مع مزاسالا اء كارت اونو رخأ اىأىلام

 هوذرع ىذا دنا مياارابنع امو اهو ولاَ عد وسلا 21تاقوأ [ةقرعم ندمهيلا

 ل9 <
 5 هد

 مسقاالف لجوزع هلوقو هانا ىلع مهقوقحروك ذ دىفاو ت0 ا!امودحءاذت>او
 3 2 و

 ىنلا لعل رن ةدحاو ”رل باين ءاممىلا لآن رقلنالنآر ةلاموت نع موصل عقاوم

 ا هءاعاههطقةيدلا ةلكمو ةنسنورمشع ةرتاو ل راشلو يداك وركز هوهلعملا ا ىلع

 | لاك * مك« ىرصا تالاسجالو 5 دشنأو فارعالا نا نعامد فام

 ه5 م و

 ىَد دوي ةدودعمأم وش نالف ىلع ا لو راف ىدؤد ةمد"ام هو نالف

 : رديفبكر اان سعأىف كش م لا فراتين هيلعا ومد و امان مرهش لكت اضقنادنع

 قرنق ماللا هيلع هارب نع لجو زع ةوقو
 ] ايقمانعما 6مم ىلا لاقف مولا

 ] أ هواك ومالك نمر كامو هو م2 مجول ا ىع ندع أس ايعلاو لاكو ىذ رثا نم هلم

 5 | وبث لاقو كرك "مك أ قس ل قفة كفتانههرطو مهد عملا موعم جرن ْ

 ئ ْ نمار ردم تعأووكا وعاطدبنأ مهمهو أ مةسىلا مك ىأردقو هموّقل لاك هنا قعصسا

 ٍ مولا قرت ريديفكر ظل مآ ىركشت اذاناسالل لاعب ثمللا لاق نوعاطلاىودع

 هوفاك اذا هنعمسهفرصي ىذا ام ركشت ىأةم الا هذ رهتسسفتىف نسا نع# اذكهو لاك

 لاتتب ود رولا هي قدي ىذلا اضيأ هما وأتم لكو ب :وقرسعلا نديسكتلا مباره ورسلا وهنا بعكلا مكتملاوهلوق
 مسخ ثيدحلا اذسهاس اول مى ةرمالا اذهل سلو جب رحى أن وبلطي اب مم مهلمككم سوماقلا فاكريتمو ساعك
 2 مكحن او ىناءاصلا ىف طيضو

 #2 مدت وأش ضرالا ىداق أقام 3 ثيعبلا لاك مضاولا قير طلا ملول صأ دس مل ىأ

 7 7 سل ا يس لد

0 

0200 
 ا مس ا س85) ”ومد 2 ل و

 ظ 00 نأ 0 مام سشلاو تصف

 3 32و 8-95- وِ

 | مههينيحراوعلا مع“ محملا وءارجلاهنقي رط طرمصا رح ىهوةد 4# غل نأ هائعملاق
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 ١ | هلم ىأتلالشلاوزطابل مف الفو تى أاذك عضوم جانت ةيفو برام

 1 اذارخ الا ىعام_هذح شي نيرعكلا نطاوبف نا خامشنامظنعناممل ونامل

 0 < سهو
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 تعشق أ"امسلا تم ىصفأو صف كاذكو كلذك ىلا نعتمد جار مئأو
1 

ْ 
اسال ايفولا ةضرتعلاةديدخلا ازد نم ممارس م وه ابعك لجبل امن مونامدقلا

 ظ ْن 

 ا

١ 

1 
 ا

 لافو دربلا معو



 ود ع ن6 هس هموص و ن- م ولع

 عا المعلا فلخما شل دامُ وبعلاو ند در وذ

 لطخالا لاهو
 مدقت لا ترزالهفاوق نا ربل ملا نيب ةفضب م هنَج تلج ل.اربطلا تر الهف

 قع .ضةدامىف

 اتثح ”للربطلا ترحزالهذ

 ريوذإو مع كات رحزءأن طبضن
 بساذملاواهتئدىفثدنأتلا

 .اكريهضلاريك ذتوءانا اراد

 ةداملاىف وقمت
 ةهسوةأ مارك ذ.ةروكذملا
 ها ميمدل حراهحو زرت

 ىا ارلالاوو

 ءوع 2و
 اهدوجب نياك الاىدنأب عير 5 ةريحم سمىف مهلا دعت تقايف
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 اذاثيدللاىفو ةيفخراغص موه اهالختي ةرهاظ مف ة مسا يفنالات رثلا ديري ملا دعت هلوق

 علطامةباو روث ةهاعلا نم ضرالا ىفو ملا ماطامة ياو رو ةعاعلا تعذترا ملا علط

 وهوءاهملابك اوك نمدحاو لكلا 4 لصالا مدا تءةفرالاة هاعْْضرآلاَقَو طق ىلا

 دن ءاهتولطاهءولطبدارأو ثيدحلااذهىفةدارملا ىعو رهديدارا_ءاف قاطأل ذاف ضخ رتل

 ٍخ .الانيرشت نم طسوالا مشعل ىف عيصل 'تاوطوتسو راين ماس وألا

 اه غدد ورام دل الاو سان |! ىفتاهاع 2 و 5 مب رع اهعولط نيبثأم 8 :ةضرقلاو

 تدعب ذافاهدعب داهلق مثلا ار .رشب يامال ليانوسخو فيل الاى رسال ث يح

 رانأف نالزاخ !ًضرأثد ديلا اذهدا راامناىب ١ رخالاق عما تاور رشلا فت هرهظابنع
 و سه

 0 ةهاعلا٠ نما ,ملعَنمأدقاجنال عا نئنيحو راما ”لرذواهيداصلا عقب

 هل ويويدم

 8. س١

 نصلاو رظخ 5 متم ملاو ةصاخر اغلا ةهاعدارأ أ ٍلسو هيلع هللا ىلصهلتالوسرتأ
 7 هم

 ادآوءهارأف نوماخلا هلو ةغللا له ضعي لوقامأف هدمسئالاق اهريسو |هتمقاوم بست

 ا دومصلما لوب الو نونا اقر هسالك 0 ولاخّنباو 00 نبا لاق

 - اه ل

 لضااخمي دهتلا 56 اظو نسا مور سن ءموصتلا ىرمكتو ىالثوإ«فنأ ىلع لدي

 هتيداذالاملا تمر ملا وا مارب طوول كالا

 ”لةاعلا ىلعام مو تلعج تايد فري هز لاق امو

 و
 سه 5

 محل مم مي اوشيرجيلو * ةءارغ مول موقاهمك 6
 ا

2 3 
 تاقو أ ىقهؤاط دقي أو حن هيه لق (ةعيرأ ىلع كديز أ الهقاودعسثيد>ىفو

25 648 

 لت :اكنرعلا نأ كنضأ و4 ةباكلا موهوب اكمام 5 ا أر هاشم ة هةعناتتمةمولءم

 كيلعل- ملا علطاذا لوقت اهريغوأ منو لوا تق وَماهفا.ورمقلا لزانمةلاطم لعبت ظ

 كصوت دن يي يو ان ل

 * 4كوب

0 



 ... راسا استسلام رات رسل
 ريهزلوق لش اوه همقم هلا نوك قتبلا لثمو

 كبح هئامجاضا قيس رو ر * يسأل ملا لوصأب لاكم

 ٠ كو وامن اكو علا نم ضخ أسيا ل وةك ةلاض 1 ل رب رج ددسح ىو

 | محتار ىلاسعت هللا مق ًاقصءاونألاك ىوهاذا م دكلاو نيزعلا لي ا 2 دو ةحدكسصم

 || قتلاو يتطلع مهحجاسلوقهنبو .برعلاجممكلذكو ما تأربسسفتلا قهاجو
 00 نار 0

 لا <يه2» ,. هع«, تد

 . اهدوجنيلك لا ىديأب هين رس ةريصتدم قم هلادعتتن
11 

 3 |[ الا نم لزتناكو مكه نردد زيتا ءأشبأب اريسفملا فءاحو لا ايرُثلادارأ

 7 ع

 || مكلاوهديسزبا ايا بك اوكلا عمك موصلاو مولا نمعمسنلا ةغللا له لاق وتاّ الاو

 ]|| اذهةجب تؤدي وبيلا كلذكوق عملا باين موهوادإءاهلراصفاترثلا صخدقو بكوكلا
 5 ٠ | اتاي رصدرك د يدينرم يدر كيببا حبب 5

0-2 
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 "  حانرطلالاغ مايقوم عمو مدلاو

 اهات بق هنمدأ رلاب + اها اوه ةرغ ىو

 ءرسارلا اكو ماب, تامالع وارق نم2ارقذاشلا هوو خوخ .
 معلا باماذاةملادرتا 5 مكح ضاق اذ رع ا ْ

 لطخالا لاقو

 لاو رهدلاَتان نيم ذ اي ةيلسم ليك انمىدبأ ع
- 22 

قذح نوكين ذو جيدقو لت لسنا عجب ىلا ضباب بحذو
 1 1 1 ظ دفا فقول 

 1 هءودو» 6

 : | عاهل ماوه ماو نيوجوتلا لمتعت ىهو ن.لا ة:ارق ىمولاف نودس مه محلات و

 : | نيالاك 0١ ”نلاوسعالا مسح رخأناوايرثلا نودي ريمصتلا عل اطاولاق اذاقوربعودب زلثم

 رارملالوقهنموىرب
 سو 7 5

 انظاارونتوملا ىلا قوسيب * دقوتسم ملا نم موو

 زفعينبالامو اررغلا# ةكلاردارأ

 هعمل

 دقونملا برقعلا باق بلقلاب 1 قول مصلا ىداحتنلو
 2” ا -

 + دع



 رعاشلالوقىف
 ىف هوو - -و

 ممذدح واهل هل همهج # *« ءوسلوم لعاب ادو

 مث 02 امهنمادسحاو فرعأ الو لاك: باوصاابهبسش أ هنالمثذ تنم نابي

 ْ لاق حط ذو غو بك وكلاوثرقلاوبانلاو تالا معو رهظر عطامو ف ملام ذا

 ىنسعي هر وهظتقو ىأ هوجن نإ ب 0 ناس رمشلاو صئا وزال

 ملهوف :وعلظأم و علطاذا ميتا محلا لسو هيلعهننا ىلصىذثلا
 نم حارسة فيذح ثيدد 0 هسلانإ امورنا ملا اتا موقد الامهئم
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 ضرالا سنو ل عَتيئام لك ت امثل نم .ماو م هرودصق مدن ىح مهفاك قره انلا

 "دال

 لظلانارودا هدوم ئدعمو قاس هلام كسيرصشلاو ضم :مطستو قاسريغ ىلعمت فو

 ىلع تبان هلا نوكينأز ”احولاق مولاه بدا ملا نا لبق دقو <ءاونألاق امهعم

 مكن يح ىرلطلا هنم مكاو مكدق عاطام لكل لاق رءامشلا مون 0و ظ

 ةمرلاوذلاق تنف
 , مرو 2

 50 سنا يا

 ى هممو 5 مع ل و 6

 رخثوهق اسد ناك ان ا 20 7 : ل ىارعألا
 م عدوك س ,و

 ةمحلاو لاق ىمنلاوةمصلا تثني نك امأ خبدارم دادس عوتأ مكوهنقاسالنكيرلامو

 اهرمسفو ةيداملا ىفاهتب ًاردقولاك فلاب انههتمكلار ء”لافو ضرالاهبو قت ةرك

 هس ) 6ع

 3 0 ردبل 47 ”اك ءارضخ ة رش ىشو ا 0 رغ

 همسو هرم 6م هم و7

 اسئل راجو قاراجلت وأ #3 مد تا

 ىو م56

 ةدح اولا هلا لاقي ولا فابيشلاورعوب أ لاق لاهور نبا

 اذاراجلا نال كلدلافامناولاف دجاو: وش هلك ركملاو ةمّصّلاو ليلا ةغيشحون لاق مق

 اَهلَدمكَلا ىرهزألا لاق ه رتؤمىلا ءاتيدْستد: را انهمدكو ضرالا نسل ملي أدا دا ْ ه7 ةه 71 م

 مكهعجورامنالا طولطش ىلع تنل ىذلالئلارضنولاقو تاما سرا نمت |

 بيذهتلا ىف اذكع تلا رهلوق
 ةرامعوكب رضلاب هطيض عم

 هأ ميلا خشب ىلاعاصلا

 هىىيعم

 وهوةم#هدحاو هلوق

 ره نع ليبضو مق لالا
 قت أم طمضو كد ررخلأاب

 لهو حفلا, لختلا لوصا

 فوت ءىلائاصلا

 هينصخ ها امهنس قرفال



 ظ م 0 3 نونلالدذ

 ّ ْ ةمامنيوزمع مأ مع ةماموةمالاةدام لعلالدنسالا هلي

 ظ ع انيق ل را مآنثوصلا نيكسنلإةمأتلا ((مان) ((نونلا لف
2 7 0 

00 0 0 

 . مأورغ شارل * اب رن يلسشاالأ
 و 07 ه هم س ه2 --

 0 الاب يا - هلاتواتمو ميا

2 

 د لمي علبتين لن ووو أ فيلا تول هن | نموهو ملة

 ظ |. الك طض يوصل وناسنالا لع لنبي متكر نيم راموهو نعال نم
0 

 ا 0

 سوأ لاق سوقلا توَسْمئداوُدمأَ وم . مان لاقي

 2م

 اليزأوامثلا يفاوضب“ اذا اهتوسل تعمساهوطاعتاماذا

 رعاشلا لوقو امش سوقلاتمأنو
 ه9 مدع 9م2و .7

 .٠ مهلا مونت توون تح يف انللعت دي ةماسسو
- 

 عءوص دى«
 1 ئ مونت تقول اق ةن اك ةكيدلا حايض ديرب لاقو متل ا ىارعالان با هاور

 وو 2191# - <

 ياكوعلا وات راب غناورو معا نانالاريغناوج لك نالامع ةكيدلا ىعمامماو معلا

 "00 وهلا ىلع موانت 3 معلا ءلوام نك لذو مولا نم موانملاو متعلا ”اوامةياورلا هذه ىلع

 1 |راجفنالاماتالا ش2 ةكرملا مالو لعشلا يخلد يفور هذه ىلعردسملا

 3 ل اكعيبقلا لوقلابرقتا ىأ وس لوبن الف ىلع نال داو بسلاو جيلا

 5 ىدسالاروطتم و رجوبًادشنأو لع يلي قسوم الس نملوقن

 3 ظ 0 يمد حوامل لد * سلو لج و

 يابه * ليئبأو نخل ل

 ظ رو_منمونأ لاك اهيتبلاتكرح رحوتع تأ ثكماذا قلاذكم و ندا يق أ يو َحل
 2 57 ص

 باوصلانهسش أ هنال تس - نهب ردقالاولاه نباتي :ققساو ءاشااءّتمتاى رداد

 0 7 قلدلا ةيزا موتنا اذان | ىمخذالالاقو امتماو جاو رع الولاه

 نييءانب
0500 

 تاو هاشااتقتت ةىردأال اهلبق نة رتىف رودنموأ لاك امريسغ ايفر م

 و



 4: (موم) ملا فرح « مملال صف

 هول - م سة

 رغشم ماك زلاو خذ ماسؤبلا نال وكرلاوأ م ب ربملاب همست رقاسف سفن ش .ن-ولاددعالنلا دبأ

 ىحلا موملا ىرب نبا ةرفان وظل 5و ةدحاوةحر دلك نوكي نا دبا سراقب

:0 

 ب س7

 ىردؤلا نم 8 1010010110 يلا نترات بدل

 وس6, # 17

 راممأو نا ةفصىفو ىسراف ةلصأو ىرهزالا لاق بلع ن سرسور !موملاو

 نوكير وهج فرحوهو اه فرح مبلاو برغم عملا مولا للعلا وم نم م ىئسصم لسع نم
 ةمرلا ىذلوقوا دئازوالدبوالصأ

 ميه اضآلا ضءنىفرعسلااهمكو * ترمح دقوا نم اهتمع اه اك

 هدلاسفات رس كرمال رخ ىنأالا|يذرعأ امتنا ولاقت ميملا تف رعب نمل لبق

 نمءايهفرح ميلا ل_لخلا لاك اهَمتاهيومدقوةقاشا يعمي مس يلا اذه لا قف هسنع

 جا رلالاق زاحرعشلا راوطش ايت رمدقول مدتلا فو رح

 امهساطائيسو نيمسؤافاك « انقنءاو ولاوس ىرالاهنملاخت

 ندر لضيكش بسأل اج ءلئسانلاه ىأردنأ لملخلامعزو

 ناكولاق نيس نمد ةلرنسجامهنامبلا ولاق ةدملا هياكل ريس اروسألا

 حاصلا فو را + 0 10 تطأ مب تماكناْذا كيال ةستيطممملاو ماليا

 فرملا فيلأتلا اهلعحو مللت انجب شوال وءافلازه-نب زعسح ىف ىلا ىف ةفقاذللةّسلا

 نءالهياهنلا ىو شيلا ادن هلال ولا سخلا نمفورحلا رخاى هوءالاوهاثلل ثااثلا

 -و م97

 نوال[ اف مل هى بيث مانز مو ري مانز نمو نب لأ اول هاك ىفو ريثالا

 ءامنسو رينع مرت جاتا يلا ا ا لق تنكساذا ن نوثلانالف 9 <عمامأ امد |

 عك سنن و ميسا ةمامو في رعتلامالن «ميملا ولد اك ةيئامتةسغلاهناف ءابلارع_غعماماو

 لاق ىدابالا ة ماما |

 داوداباوةمامّنيبعك « اهليقُمسطلاهركت ٌصرأ 2 ظ
2 

 سايغلا ىلا نع هر نكلاَو لعوبأ واما نو كلا أساس ف انيطق ديس لاما ْ
 -و 9ع |

 ةباكللا ةذه تا ذاؤ لاق لاف هدنع :وهولاف فيققلارءاكحاذك ما ومئحأمهلوقن ذةمام | د



 لعلو ل_صالا,ضاس انك

 هأ ةالعف تزويد ضدسملا 3

 ودع م

 ١ ب ولو وانا ل33
 مي هم هو

 ف ةرط لاف ضرأ أمهامو هدم نبأ 000 و

 يك مس موش م دوم تو لوم بم 5

 امهلمةرارس نم بيسعن اهب #* هلو-ن ةكعب ىلا“ اسنل

 ثددحىفو ريثالا نيالةياهلا © ناثذو رعمةماعيلا قرن مئات رقتارقو :مهأمو

 وزادكم ىرهزالا لاذ بائلاديد> ىألاق #3 ْندالارارصِانلا م4: قرأ ىلا حيطس طس

 عدد دو

 ٌقَر رأى رسخزلاهدرو اولاق ضامي دح ىاو عمق. لاب واولا,باتلاوهمهنظأو لاه

 ” ا

 ةع 2وةيديع هل ور راما شح ذم تيا نددت فحمل لاق وبانلا 0

 طرشل ا تاكا مرتان تود عن كام مور ع نيديزشد لو ىفو هريس

 قرركت دقو ءاهىلوالا لالا تل ةفاماماهلصأ أنا لبق ل فأ العف امهملوقت ع ىَراَك يلا

 ارُمصو فوءنب نحرلا دبع ىلع ى أر لو هيلع هنئا ىلصىبنلا نا ثيدحلا ىف 1 ثيدحلا
 ةاشيولو لو أ لاقفبهذن هتان لعراصتالا ن مج تو ا ميه ملا ةر ادت رم

 ومو

 "7 مالكلان ادعو وكب ىراكتلاانهامر !لرخ ا امءانشة كنا مهمهوقدسعوأ

 امو كلام اهان عما م مهفتسي هلك مم ىره ولأ يضربغلك | مهم نرو ىلءملع االوىرهزالا

 يف هد ->-ىفو مكس امو نس 9 ًامعأموملاقف بابلاي ض نتا لاحدلا ث هيمو ,دحىف و 01

 ىهلتو نزلا ةهس ملول زاك ءامولا (مىم) م اوقيفاسلاجنى وة :طرقأ

 ءاموم ضرأو ءاموم انو لاقي تاواَلا اسم. عاج ىهولاكامبسدنأالو اهب ءامالو ءااةالغلا

 وه فراس فنن ملوالاوادكهءاحامنالن 1-2 |زمعاهلعممالو ىف هيوسسلاف

 هديسنالاق ايم ىنجنبااهاكحوم اوم عجب اوزادوذل و ةاشثو لا اوك غد ريش !!مالكلا

 لثمحم اوما وةعاجلا اوم اوسيدهتلا 060 تاطالا "هلع رشا ةيقاعماهلا كلذ ةىدنءىذلاو

 ْ ىلع عقيم ءاوقوةاموهلا موو لوح مهطعل وئامولاوءامولاى *ةريحول ألافو سانا

 مولا لقوا عم هلا موكلاو مانا رئلااموا اهلا جرا لا تاو عبج

 0001 10ب7بدب77ببببببببب703

 20م وو 8<

 موعنوكد الوموملان هام سو وم مانع يمدقو موك ل 9 ومو وهف 1 ميمدنملاسقي ماسر ريل

 ادئاضفصيةمرلاوذلأق مسرب لثمهيل 0

 موملا هيو نضرأ بح>اصناكوأ * اهكبانس نمار سو ااذا

 3 شا موملا ل.ةثدللا لاك و َّى ارتملا كلا قَدْ مو اوما او ءاك لا ضرالاف

 ار ءوةامسلا ىلا هس هذيواَنصلا ناءانعمو مو ولا هن وأ ضر رأب اص كوكي ىرَدحلا
 تس دم



 ا ____(هلم)__ملافرع « ملاوماللا لم
هوك, رمضيىذلادي ريكي رضيلا تأ روكي ربا لاقيدبز

 عضوىذلاديربرءشلا عّضولا اذ

 لّضُكلا دشن ولاه رعشسلا

 عددلاراجلا َتوُصاًسر ملا 3 امطان معلا ضع اوانكناٌلوق
 و 6« سو

 اضد ؟لاقو عدجت قذلادير

 وك سو ه2 لي 0 ق8 مس

 0 ءلغش نأ « ينناو تكسنا انطا نفخ أ

 نيَّذلا ىنعيلا# 27 انني 0 مث لوقف دسعو لاو عسل

 ماضين أرنا اوهوءاربنأن صحا اوهلوقت برعلاو "لص ماللاو لالا هيلع لد اعم

 جا ا ع م03

 كنك نمر اوناش او مار نأ نم نصح ًاوهمهانعمّشي نأ ركلاو

 -9و96س

 نرسق تي نأعامشلاو هو هيلا تعرب نأ نمل أوه ىأهسيلا بغي نأ هضلاوه

 ”موث 9#

 نبالافو ةدهاشملا عقد لفعل“ نطفوهولاذنبالا دنع _صىألّذملا كد صوهلاسقي و

 ةباكسلاو صاصتخالا ةه> ىلع ل مقتسملا للا ىلعماللاو قالا ل خدمي درعلا ىراننالا

 : قدزرغااذاشنأو
 لدم اوىأرلاىذالو لصالاالو © سموك ىضوللا وكم اها

 وهو عضم ىلع ماللاونالا لشداف يل قل ناو اراخشإاب

 تاكا ىلعاهاوخدو لافت لاو سمأ ىلع ماللاو فلالا تواخدي ولا نم وامل لبةتسم لعن

 دشنأو هلع ساقنال
 4 رعت سعشلا تداكى تح كباب 8 هبة سمالاوم وبلا ٌتْدلَبلاو و ,/ه2- و

 لو رمالاَتقولا ى مهو ءاسمالا نم عأ سمأ لصأو اهرسسك ىلءاهك رتو سم ىلءامولخداف

 لعد اوهظنفاريغي

 نال ةماعلابةب 0 راقسزملا (عم) فب كل لني

 من

 مهلمو مهلذج رت ىرهوجلا لك الارثك لامهلماولث او ركب نم طالخأو ركشي نبأ ى هكر

 عئايلارمسلابمرلا نم حداوهلا لعام و رب رجلا لخفلا رك ضرأ ىهو عشوم خا ظ
 هن رو رد

 امهلملدع نمءاسلبلادراولا نم * عئاب نر ىحلا لونا

 (رمشع س داس برعلاناسأ -- 51(

 خلا قانطانذخأ هلوق
 ه«مفوانه لصالا ىفاذكه

 نا ىنانطا عستةدامف
 اهلح لدي ىلحذونيكش
 مدعم ما

 لصالاب اذك انو-وهلوق

 ها ررحو



 اهاع ىألاقنلصالاو

 هعحصم مأ

 ص طذاخلا عمماهفتسمالا ام اولعذ تاعئاك 1هيقلصالاو هناغقع ئنىال هاذع و تاعفم مهلوق وذو

 ضر معو تك رتمالع اولا كالذكو واغوطة_ساففالالا نم «ميلاةسقفب اوكار ا

 ُ .ةزريزعلا ليزنتلا فو 5 لوطا ءانلا ماد مام »* 30 كؤاتع مان و ظن مالاو

 لاخدابت اعف هلو تاعفو َتاعفلو تاجيل لاي ناغل يفوتتىأبو "هلع ىالدارأ دوم

 ١ دشنأو تكردالءاهلا
 ”* .ه 54 -ه-

 هسوحهملع هللا ٌكواحو 35 ةلمحاك م ىسععفا

 ١ الف كلوغك مسالا ءا:عمىذلا لعنلا عمل دن ىهو ةفاضالل ب قعتلا مالتاماللا نموا

 0 00 : 3 6-65 كك 0 3 و مو

 : م-مجرل م عنيدلاو ريزعلا لي رثتلا قو هرابهارو هبربهارتالقوانو رالرباعواب و رلارباع

3-5 

 "|| ةفاضاللاتةكماللاتلخدامنابلعث سارغلاوب لاق نورهان ورللخنك ناهنفوتوُيَعَر ||

 ةفاضألا تيقعامم' ال ىدملاواذه ىلع مالا اواخدأ مهر وبشار و مهب رانوبغارم شغل

 لاوواهملا ىح وأى أ اهل جو كي رنأب ىلا-هتهنبالاق لح 20 فعمالا رو لاك

 د ى مو -ء ا 3 4 ِء 9 ّ

 ظ نةماورخىاادد-هلاو رخوىلا«:هلوقىفلبقو ثوقب اسا وب اا مهو هى! هي و ع

 16 مقمساو عداف كلذلخىلا <«: هلوقو كلج أ نم ةلانال فتم رك اكلوقك اد هدأ أ

 نعل مسه باس ايعلا أ 00000 00 هلاو عداف كا ذىفاكد ميت ثم

ماللا لعح ا يلع ىأاهلف أس او مكب د ا او رع رع
 : لاهو ىلع ىعع

 هلوقفتدكسلانءا

 مة ءوم أ 2 ده

 1 "هزل تس )عاف لوا * كامو اك انف انقرعتالف

 ماللا*ى ءهولاق ع نكي لهن "كتف :ئمىضماذا لوقت عاقتجا لوط عم ىئ عام |لوطل ىنعملاق

 1-00 5 هى ل جاما 0-7

 اثالثل مهاوقد_:مو سد عن ىأ 3 صناب سجل ندر و تح 3 هلوقه-ذمو دعب ىعع

 مولا كلوتكف الا مست َءلا : رعتلا ءالتاماللاَّن :.مولاق ثالثد_غىأرمشلا نمنولح

 سد مك اوك ة.لصالا مالا اهتمواهمشًأامو سرفااوراحلا نونعاطسانلاو نورا

 ةقانو ممل مدر لم ةكلوةكلاعفالا قوءانمسالا ىةدئازلا ماللااهتيوا هش أامدمول

 لا: ىقاهودازدقو همَدق ل _صالاو ريسك ى ألد كلو ةك لاعفالاىفو ةلصلا سدح ل دع

 اهبتاصتاغذقاا ديك أتتاخدا مناف دَقَل ف ىلا ماللا امأو َكلالو'اولاقذ لالوا ذو كلذاولاقف
 ّّ 00 2 ه 2 مابا ا 0 2
 ىل نعى اهْنباىورامتاماللا نءعفك :رهرالال اد . ةففحالق ىلاماللا كلذكو اهتمام 3



 نإ (مول) مبا فرح *« ماللال صو

 مسام ىفىلا ماللا هلو-ق لأ لاه هناك معسقلا مال هنرمصنماو هيزْئسٌوَتل فىتلا ماللاو اهلل داهد_هدىذلاو مسام ىف ىتااماللا : 2. 3 . ٠ 5 5 . 6 ع 0 و ا
 هيفلعاو لصالا,ا دكهوملا : 98 هع را . را 0 »هر :

 ىفىنلا ماللا لصالاو اطةس 5 5 0 ا رن نزلا 1 رسام تاكا وو 1 1 4 أ 81١ نفزكو خلا 0 ءا.ح عسا ع
 لوصوم م٠اأموةئطو هام اباوحو مقواداوةببقا الماف نا لوة:ناسعالاتاءاو < بادعربملا لئاوأ نل خدت ىئاا ماللا

 دبا
 اذهوءامسالا عقا ومالا عقنالحرذتو لدتا نغنال طلخا طقس باك ن هل اوةامأو

 اقم ودنا هرج هج وهو “ازا او ماهفتسالا ودا عقتاسغاربللا ىف عقتالويخ

 اًديكق و ءاصنوكس موال ىععنوكنةرخ نا بصص”ىتلا تاماللا ن مولاه ءازجل هج لف

 ناكام ىنعملاألاةلزنعماللا لعجا دب ْنإ لع ْنةالوعم مان ردعوناك نا لوز عهتئالوقك

 الوعلان رد ءوناكدق عملا د.ك أت ماللا ل_هجدق عمنا لءجنموالوءغمالاانْي ردو

 8 رإ ةئاختسالا مال وبهضتلا مال) بي ذهتلا ناينعملا اهفزوجينيدملَتْدك ناىلاعثهل وقدلثمو

 موتنلانلاج رالانلوةن ةحوتةمماللافة- ءام<وأ داوي سا اذالاق هنادرملا نءىرذنملا

 لاجر اللوق 0 ةتاخمنلا] وعدملا الامان مهوعدت تنك ادانلذكضولا 2 ندا

 رعاشلالاف يل

 عاطل ىث :اوأل سانللابف 5 فو + (ةةاشولا .ةلكنا 0

 1 وهوا لال وقتنأز وحال بعل ساناب تفك هاا وعداذا ب هعللاءلوقت

 و هرمعأل ودي لا تلقناف لا نول. 35 هودام .وقانلوةث تأ ومضال دب ءبلاكلدل اوقتامغا كلغ

 ف هيلاوعدملاو وعدملا نيب لصفللدب زوماللا تعقانغا كالو ءدموهو ورك ماللاتْرسك

 هلوقمدقتدقو هلاخ ل ةمهملعف ةوطعملان الل صفلا نعَتسغسسادبز .ز ىلع تفطع

 ىلا ماللا فو همم وةكمقاللا وةهيضعللا لوة”برعلاو * بهتلانايللو لو هكلألب *

 انهترسك اهنمبجصتلا ىنعمباهيلا وعدتتأ تدرأ ناواهتنمنةئاغت_ءالا تدرأناف ناهجو اهيا

 مال ىرابنالا نبا لاو كالا و.عاسانلا هيأ وةهيضعأ بع 1 رابأإ تيرا

 نر العاب عمرتكدقا يخل .عتسالا نال ضخ مالل هلا ىهوةح وتمام

 افرحانعمماللا اولعجممنا لعل لدلاو لاق اياك ىاورشركبلا « دشنأو ادحاو

 ٌقدزر ذا لوئاداو
 26 ا

 الإ لابو ىادلااذا 1 مكس«سانلا دنع نئريفن



 ها داسبعلا بر لم ةدام

 عىويععم

 (مول) ملا ف رح + ماللال صف او

 ا اقر ىرازسفلادلب وْ مم ثدلاك امنوا كالا ام. نكلوبا ارخالا هونت ملمفو

 هيمو

 ص 0 ركز مد زكم هوت .رازفلا هداج دالوأ

 هدااخ توام لملاود « البلا 2 هتتادعسإال

 دمام : لنا تقوإ م
 .دلاولا دنا متومالف م مهانف أولا ن كبي ناف

 اجار علا اذهنال مقوى نيرا لاك ثول مةيقاعوبمهأ امامغناوتومالمهمأ مهدات و

 502 04 لولم ضء:د:ءكلامدوُحأ اوه الدعم ناكو ”ىلماعلاور عنب كلام نأ

 همس اع © 5 -وه هه < ةهء ه2

 هدعاس ب ةاريس صو 23# 0

 ساد بلا 5

 اب ىلعازا ززغلبأو #23 هدئاهلا ى جه حامرلانأب

 صارم 1 « كلام اولتقو) منا

 وسور تؤم
 هدو دلتأم توما * ى مر دال مم

 كخاءبلطلا ف حرا الاممية قلم بخل نين اك | املك

 توكل نوعرف لآ هللا نيزعلا ليذنتلا فولاك لتقف رغنىق«بيخأ لئاق قاف حرفل

. 

 متي لون سن ءاوأضلا: ر ه.قوةواد.- ءلامل ”ةيانغر كلامو طق راو اودع مقل

 00 ىلا ةمولاول الخلا هل | امامناول الضال لاومالاوةْميْلا

 هلوقك ىنلاالا دكتالو نكي « لو ناك امدعيدا مالا تمولاك كلذىلا هل امزالا رج ءاعسف
 من29 هس

 نولَحثالثل ُتَبك مهلوقك ع رانلا مالاهتمو مهيد عي نال ىأمعيذعمل هللا ناك أمو ىلاععت

 ئارلالاق ثالثد عن ىأ

 ومد

 0 33 ناب س خم ندرو ىح
 م« م مد

 ارزق فوغ ابدت ىلاتاماللا|تمولاق ردت ءامد ارورثبلا رح اوٌقاشلا دعبلا صئابلا

 < د ودع ءو

 لد زتلا ىو نع د رخأ ترعص أ و نمدستاذكَتلعتَلا كِل اومك ادمك و 7 ح أمال تانج و

 و

 مكعمامل قص دلوسرإك هاج ةمكحو نكن ا | [ًخنيسنلا قام هقاادخأ 0: او زيزعلا

 «*7)وورع 9# هو

 مكين اوف وعملا لاه هل ىوهتلا بلاط أن ةيردم اكورد لرب
 57 وومصر تس 9

 شفخالا لاف ى_<نيد_ب5لاقو لاق هنرصتسلو هن نمو مكس 57 هانا ىأ اىأ مكست امهم

 ماللا



 نك (مول) ميلا فرج « ماللال دف

 فن رعتلامالامهدح نيب ريض ىلعفةنك الا امأف ةنك اسوةكر<م نيب رمض ل عىهوتاداب لا |

 فئلالا تامقاهلبقا عتاصنا اذافا مب ءادتبالا عضبل ل مولا لئااهلعت خذا 8
 نمافرحاهلع تاخدأن اور وكم تناك اهتأد-تااذا الامال كاثلاو لح رادو ةححص

 تاماللاامأو ليخالال هأمكسأو ىلاعتهلوقك نيكستلاو نيكل يفزع نافل رح

 ةفاضالا مالامأف ةج رتلاب انثى اهو ةذاالا مالو دسك وتلا مال وسهالاءال ثالث ىهفدكرمملا

 5 كد زاحأذلل وفك صاصتخالا مالاهنمودب زازا ودك كلا مالاهنمب ممشأ ةينامن ىلعف

 ةزلد نب ث را لوك ةثاغتسالا مال

 انرط يرش هس لد ينحل اماه بلا مور لاسر

 هثاغت#ملاوهيثاغتسملانيباوقر ةيلةيئاثلا 1 سيكو لوالااو تف نكلوز رجلا يجب ناماللاو

 ءامالكأ الل موق ان ودي رام ًالاينولوةيهلش انتل رخو كاي كارلا هع دقو

 توه سا يقول 'هأدقشلالا ةرسكىرخ أمال, هيشاغت بلا لع تنطوي موتا '

 هداشنا باوصىربن بالاك بانو « رعاشلا|

 00 3 يهتلانابشلاو لووك *

 ا بهعلانام شالو لوهكلللاب « برغمرادلا درمان بكي

 ىدعهمناوةءبرنيلوأهملوقو

 را رفلا ينير 41 5 27 ىلاو رشنأركبل ١

 ناو ره نب ريشي بطاذعرب جب لاق ةز 07 د2 وذل ركب رول[ ممض لاو ةثاغتسا

 قرابلا قارس ءابها

 , , رب بس ع ةقرابل اا . قرابل لونا تاكد

 -ّل_لامالاهنمو كناوثاذهف رك علاق لاو بيب كاوتك ةديوةغمىمعتلا مالاهتمو

 لحالو ٌتَدأَني ىلىأ بدال دب يلح ناني اونوكتل ىلاعت هلوةك ا عع

 2 ويك 0 يذأتلا

 بار1:ىرهوطل او سوما ظ رخ اللوق هلثمو ىرب نا لاه كلذهتبقاعىأ 1, ماقلا
 يعم ما رشدلا

 اهيا هدلا با ارا ودو .٠ اهم ثارمملا كوّدلالاَومأ هم ن5



 0 مامي * الالم ظ

 قريثكحموهو ءازطالب وأتى ىهن مك طال كك ماو هلوقنا 6 هالو أت

 دشنأو نرعلامالك
 37ه

 نابعادىداني .نأتوسا 5 تا وعدا كاف

 هلوقأر-ٌهيلاقف داروياح لالا كلذوكو توعد د توعدن لاق هن ,”اكسف عذألو ىدا ىأ

 اناساو عينا ىعملا ُّط رمشلا لد وأب كره اوعو اهرنسكو ماللانوكسدك اناطخ لمسكاو

 هرجع شارب وسلا د راف ماما اناطخانلج
 : ق9 ىر

 زيا كنردس عسل قاهر متل 9208 !ىف

 ام 3 ةرء س

 و ا 2

 ْ 0 ل و يا فايل هاو هاف

 هَنشأامو َدَقلا ظففاف قورحلاهذه عمتءاجاذا مسقلا مالنأو ريخارك ذنماهعمرعضياسجالا

 كلوقك ءادتبالا الا نم ترضأ ةسج ىلعف ديكوتلا مالم ىره ومالا يعمد

 كيرنال_بوزعهلوقك ةفقخلاوةددشملا تاريخ ىف لخدتىتلا ماللااهنمو وربع نم لضفأ ديزل

 الوىلاعتهلوقك الو والاناوج وكت ئلااهتمو ةربكل تناك ناو لئاقن مزعةوقودا در 4

 دكو ل فس اورفك نيذلا انس ذعلاول : رتوأ ىلاعت هل 01
 سمر وو <

 ِْ تامالعبجب و مسقلاباوجمالاهنمو نب رغاصلا ن نمنزوكملو نصيسناىلانعتلوقك ثونلا

 ديكو وتللكوالا مالا نيس نا مكنمنا اوىلا_ءت هل اوقك ع فللاناوحن وكن تأ لصتديكوتلا

 توطبربو والات ةئاثلا دك ودل هيلع مهلا ىهو رخال صو مسقملا تءالتاوجةاثلاو
 ضوغعملا ماللاوةدد ثملا رو كملا نا ىهو ىسقلا ب اوج نوبوحنلا اهيعسبفورح نيتلجلب نيب

 2 ك1 0 0 بيسأل : قي لا 1 5 1 4 : :

 0 تاس او وكب ل هلا روعة مرخ اذ زنا هلناو كلو ةكدحاو ىععامشو اهب

 دبك تلد ةمفخوأ ةديد-نوذلاهرخآ[ىاولخدأ لم قَت_بملعفىلع مسقلا مالاولخدأ اذا

 ىععام_هو اموةروسكملاةف.ةلنانا اهندو كللدنمدب اللا نعمجارخاولابةسالا

 فل الدال فاالهقاوكلوقك الاهنموى اهم تاعتناهقاو و تاعفاممتتاو ءالوقك

 : 1 ا :

 فورج نم مالل او ىرهوجلا لاه ةدا م هو ف دكت دقو ةسجللا فورا هذهدجأ بالا فواح

 تادان نزلا

 ا ا هوة دسم هاةيعلاا“ ختام

 7 107 7 7 ذآ ا ز ز7ز ز ز 2 ةزةزةزةزةزةذ><40<-+ 1 02000041616١

 . ينس ات نع تبي 2 نسبت



 و (موأ) مملاف رح د ماللال دف

 مالكلاو لجراينكب او لجراينضقادوقي نمبرعلا نمولات ىلوالا نوذلا نوكسوايوكسا |||
 ةس ىو ةس و

 دشنأو نيكي ونيضقا دبا

 دقلاوءات الا فءامالسأر ا ”رلارمتتا لات نس ورا

 دسابلا كلذفدلا نغني * 557 اهنا

 لجوزع هلوقفماللا نءسابعلاانأ تاس ركب ولف ىرابثالا نا لاقاملوتلا وروصنمونأل أف

 ىةمعنلا ماقةرشغملا عمك عمت ىلا ماضق كلانكفانا اه انعم مال و ه١ زاتهقا كلرذغيل

 اوإع واونمآننذلاى ورلد اوةءالذكو كك ان عقار ,ثداحئشةرفغملاىلا مضف انف تقلا

 مولع اصح نيم وقىلا 5 ةرذلاقئههنعزءدال هلو لست ل مال ىهتاحاضلا

 لاقو ار-عدبز 9 درع !كلوةكوهو (سمالا مال) هنءاسانكىملاو هناسح ايس ىو وك

 مالباههم_ٌتدلاالو 2 ونلامالنيبو اسماه قرغملت ريكا يتاوبئاهلسأ نا

 تناوب ررمضمل تقول كن اى رتال  لاعفالا قدمكو تلا مال عمتتو لا هفالا ىف عقتالر كا مالث الرخا

 هقيف كام اامرثك أ[ سهالا فماللاهذهواديز برضتل كن |تاقاذا ددكوتل امال ال ”رعأت

 رخو هاو حرش كلذ ىلا بهتهقلالاعت وكت بطاشملاتءاج نافل عفا عد نطو طال
 باعصأدي رباورُشَتل كلذ ةأرق هنأت بان نيديز نع ىورو ءانلابا وحرشلفاَو نق كارول ارثك أ
 ةءارقىوقو رافكلا عمامم ىأنوعمج ا مريخوه ل سوم بلعهقلا ل مدقا لو 7

 ناكو ءارغلالاك ه.تهحاواذا مال قش ىذلاءانبلاودوا وحرف اة كلذ_بفىةءارد
62 

 بوةءبةءا رقوروطنموأ لاق اسعولعخل الل تح طن الاوه 000 1

 1 اعروَبئاغلاا بمب هات مالا مال ىرغ وما لاق هر "اح هوارة دلفءاتلابجرضحلا

 ةرهضم لمعتفرعشلا ف مالا مال ْدَسْزو عد قولاكءالاءاوحر تلف كلذ ف ئرقوبطاخن اهب
5-7 

 ةريونب مث لوقك

 بن مثل ..وأ هجولا رحل ولا 03 ىنشم افةضوعتبلا باص لدم ىلع

 رعاشلال اق هتجاوملا م مالكلذكو لاق اللا فذف كيا دارأ ْ

-82 

 اهزايواهوب اند * اهرادهي دب اول تلق
 م

 سمالل ىلا ماللا ىرهزالا لاق لت تالقي مقفل ىعكانا سكر مالا فخ ّنأتدارأ

 هفرعأوه ءارغلا لاق مك اءاطخ ل مكاو انسساو وبا لد ورغ وقتل 3 نارا 915



 مكل نوفلحي هلوق
 ىبعملا مسهنع اوضرنل
 ىفادكهزملا ء_مضارعال

 هء#5* ها ررولصالا

 ىلا 2 هيي وود ا حشا “7 ىن# ايد ولا ب

 (مول) ميلاف رج ماللاىلدؤ “ع

 اذهولاق لازدق س الا نال تقف كلاملات اقاداو امه قرغيلترسسكفةديز وههيلاراك ا

 اهانعم نال مال تيمءاذهابموقتلت 0 (ىكمال) كر رصبلا وسو ولي ل1 | لوق

 - دو

 اول مد المو تيطع تراتوعملا كمال ى م ]| مدمس ع نءاوأستيل رل-وزعء هلوقىفءارفلا

 ضف ليوأت اههش ًااموماللاهذهن وكن نأ ًارامتخالا ىص نيدجلأس امعلا اونألاق و كليبس نع

 دقدنالةنوكلءانعم مهل توكيل َتوَءرذ ل اهطقتلاف هلوق كلاذكو مهلال با مهمآ م مهدت !ىعملا

 ىنعمق ضفنللا مال دوطملا ءال نعم رس اللوق: نرعلاو لا كاز ل !لاللتل 1

 مه و مونع مكضار عال ملا مهنع اوصل, كسصا نوذا < ىلا هللا لاك ىنءملابراقتل مال

 1 دشنأو منع مهضارمالاو ئكا-امتاوا وضرعت ئلاوغلكر
 ص نت )و و 9 ل هه امدس

 باصو دق عب نكلو هنمترع نكت 1

 توشاف ةحوتفمتناكوماللا او ريسك ونونلا ف ذخ هلا مهني رص لاك هلكن لا مالم هيما

 نممدةتامهقا كلر ارفع ىلا_عت هلوق ىف لاك كلذكو ىك مالب اومصنأك اهباومص قى مال انفال ىف

 صل ةهرعدم

 مسقلامالّنال طلغمئاسونأ هلاك ىذل اذه ىرا د الا نيالا كلدنتا نر غم ىنملارخ ًانامو كد

»# 5» 

 ديزموقبلهللاوانلع هللا منبر صله عسهيزمل ىءمنوكينأزاجولو اهب دنسالو ردكنال

 بجهتلا فلوقتبرعلانأب متحاو برعلا مالك فمود_عماذ_هوديز ْرَموَعَملهللاوي وأن

 ظفاىلالد_ءبمتل ا نالكاذةلزخ_ءاذ_ه سدو ىهالا ظسفاي ؛هيبشل هو زيف برب فرطأ

 تحا نت اواهراسم!لاسفالو نيملاروهلظلاس ىف طقةرو بكمد جو منيا مالو ىمالا
 ْ هلوقب متاح ال

 اعجأكب ىأ اذ قعْىغتل #4 اهلممكقَدعْحَل :اوهاذا
 كههة  : - -

 ةقو رعمريسغ ةءاور هذهو ر ؛ وأ لاق ماللارمس تجو نونلا ائش أف نين غتادارأ لاق
- 

 ةاورلاءاورامناو

 ايي مد 3-0 اهم كاقةدْلَ 0

 "م

 اوكا

 ظ نأْلعد 0 اًرهْا تاقولو كل 1.هناراعدي زاّراسلا اذ هنا تاقول نأ ى رثالا ةفاضالا مال نمب و

 ْ لاقو كما.ل تب ىندملا نال ترسسك كل ذكواضبأ 4 تاو «مهأنعمو موقت 0

 [| مالا نولمعي اوناك امسح هللا مهيزصل ىلاعت اوقف تاسوبأ لاقو ومس الهأّتنك امدارأ

 ظ

 06000006060600 2 777:77777777777777ث557555557



 6 (مول) مملافرح » ماللالصف

 ىأ همال تن ًارلا شب سما تدب ىف صحا مالا لانا ارسعالا نبا ىو رود: وأ لاق

 لاق موأملا هع لما لوقين ه برعلان ءوءار مالا مولا ةغك مولا كار ءالا ناهض

 ربت اتازاملاقم ل هت ىلع ولا كلذكو مالا ةماللاو ميل ىلع هانم مب بلم لاق نمرود هولأ

 تو ياسر غ تالف ماللاق, هيلع مالي ص ا ةمالاو ةماللا عجبمواللاو اولا

 مدهيلعل الك لح راها لس ناكو ءارتغاهداو بطاخت ىناللا ىل هنن سريع مأتلاق ميانمتل

 تلافو لذى هم هتنئ اعف لتقف

 7 4 ء39و

 امال دشفمأخ ل * اهيفردعالا رذاعم دعت

 رعاهالاقف ريع ىأ أليات نأ يرذتعا ىذا ذُو ربا

 راق دقن ناكو 5 انراافوالاناخ ناد

 دسالاقو

 ول ض#تو» دود #2 ٠

 ميكتريغموبلا لبق اردو #* ميلمريغ تلو تاذع [عوس

 زحارلا لاك زومه ريغ هصضش نا الا مالو

 هس عه هيما س 6<

 اهمال ريغ غريس اهم . اهمامز رى ةرط2 هن را

 هل-- ًاوواولابةباو رىفءاجا ذكر يثالا نيا لاق ينو المال دا ىلوموةكم من باثد دح ىفهلوقو

 الفواولا امو لام ءا 1 ل وهلاقيةقةفاوملا ىهوةمءالألا نمزمولا ||

 انْولثي د- فرم لوقو ثيد هلا اذه دل عمالو مولا نم ىلع اني نوكشتاالااهل هيو
 انتأنامول ىلاعت كوقك ضيضعتلا|هانعمىناءملافو رحنمفرح ىهو ترقب الهىأ َتْدَعبأ |

 7 و هديسنالاك ادئازوالدب والصأن وكي روو<فرحوهوءاج* فرخ ماللاو 5ك :الملاب )

 لاف ىرهزالا لاق فلأه_تتعءانمامتا وخاف مد-ةقاسلواو نعةسبلقنماهنيعنأ ىلعّسضَق ٠

 لام اللا فرح ف ..نأ باف ىرهزالا لاق افاك ٌتْووك لاقي امهتدتكا ىأامال تموآنوروختلا ]

 م لصوت ىلا ماللا اهتةاهتفر«مىلا سانلا ةحاحل ماللا بان ابابا ىتلافورالانأدبنا]

 6 سرغلااذ_ةودب للملا اذهكل وك و كلا !مالاهنف ةريثك ٠ قا مفاهاو لاء فالاوءافسألا ظ

 ا مدن لعد رانا تاقاذا كنالذ الملا مالت «-ةفاضالا مالا بيم نمني ,ب وعلان موأ||

 تيقفافاو موأوا هلو اهو كاران ةلاملااذهكلوقك تس نع ّيكذإماللاءذهتاصتا

 مسقلا مالي لصقل ءامسالا عم ترمسك اةاوةحو تنم لل_طالاىفماللا ءذهنالتاناكلا عم

 منهم حج

 ( رع سداس برعل اناس ص هز



 لصالابضاس اذكه

 (مول) < 2 ملافرح « ماللالضف ؟

 مومراصلا تاناغ لانه « اًنشاذا حادقلاماديذبر
 ع رح

 و١ 5 رو سمع سو,

 ماو ع دعك انش ننال عجب مولاوةغلاملادش سراب نم مالب امرك مركم ىأ

 دلو 83 وسد

 0 ا هنلعمالئامق أل رلامالأو فرطلا نماهيرقلواولا ت ممل مو

 ظ أ ام مهلا قل مهلا مالّسساو مسا ىأسانلا ىلا لجرلا مالت اوم هأ بخ اهمالوتمالاذ
 ل كل ىتاطتقلا لاق 5

 ب ماتا أدقف .ه. ١ ىو مالتسا نكي نغ
 ملُموهو ثول همقتلافىلاعتدقتا لاه. هلع مالي امم فأذا .لموهفلح رلا مالت يذهتلا

 ”تءو د 19 ه”تعو رع وه دو ساكس م

 0 تعال دح نو تاذدعأف ازا تدم ىتاسعو حاولا نوع سال دازقلا قو

 لحْروةأَر 8و ره لشم سانلا وأ ةموأو سانا هوية موال برو هئم ولاا تت ف فرعأو

 سم < , »و 2*- 2 هما ءعو

 قلتي مسار مالتالجرلام والو ىءالو هتل هتمؤالو بارهملعد :رطد ماول ةمول

 »و حب هع 3س يدوم <

 قو اًضعبممضعن مالاومو التو كمؤابو اليك ناةنموالل اهل مال 0 ةموأ: اجو

عي مال ىأ أمهنناومو الق ثيدحلا
ولو همال نم" ءلءاغم ىهواضءنم ض

 5 هقيعو هلدعاذ مول م

 9 د تدل عوك8 . 22 2006 هاكدص ا ىش ا
 مولا حي ر زب نبا مولن ىأ همولهسششىلورظتناو ثكعىحالا ىف مولدو انمو الدق سامع نبا ثيدح

 ٍت مساهم باص : و 0 2 2 ل 9 26

 فرغلاتناكو .ىرولا ةإسنب ورع ثددح ىو ثداتلاوراطظد الا ولت لاو هدد رتسهاللرطننلا

 8 000006 نه وي 5 كت ا ويح مح ا
 مهمالك ف ريثكو دو اين .ةحنبءاتلا ىد-ا فدك مولعت دارو ر ظتنت ىأ حفلا مهمال_سابمولن

 مواتورطسا ىأتقولا رخا[ن وو هش ام موليرهسلا قتتح أ اذا مالسلا هلع ىلع ندخ فو

: 
1 

 ْش
 ظ

 ةلا ىذق لاقي و هةحاح ىأه داو ىلع موتو ءديريزحالا ىلع

 ضعت أمانا مرعشلي وشو ةناولاة دقن

 لدع رلاريلواهئاضقلر ظتنملا ىًاةحاملا -ضوكمؤلا) مهدوك نأزود رئيسا لعشلا فةمئال

 ساعمللد ثنو ل و4! موألا و زمشرغ مالا وةمؤللاوةدمشلا هُم ا

 قمدقتدتلا راوهدم_سنبالاق سلك نءديدشلاماللاو » اهدا وو طيمالز مدا هو

 تئاصلا ل وق ك ماللتاغل وق ؤم ماللا يخون لاو برع مدلل شقدلاوب لاق مهلا

 نسكسملا نعل ٌقفوُأ شدقدلا فأل اوقولاف اهلقةت_-نمتراط كلذتقانلات همساذا انأانأ |

 لاو هنال تدملاىف

 نسكت نكدلاءاكم ىذا اهداوقريطب مال مدأكب و
 ادم للطلب

 لآ



 3 (مزل) - ملافرح ٠ ماللال هذ
4 

 نانسس ع نمئثلكمذدهالاثمللا هتعطقاذا هيض راو +بتمذهل نمت ضأرق رماها اقل

 1 و )وم 2 8م سس

 عدد و 0 الامدهلتلاو هذ تذهل طاق فوسوأ

 و هه < <

 ريعلا نماولاناك اهومذهلت 3 املاط مالو هلال لول

 مكه فول لفسأ نيكل لل دات نافيا ءزهألا ىرهزالا 084م
 وم 208 را

 لعقو نيرعلا 0 و نينا :دالا ٠ نم ل فس اني. ١ ىندعمدنعلمقو كذحلا لص أى ناتغيضم

 مل نمندألاو خضاملا نيدم لا عتجتامهرل ويلا ونيسللا ىلع أن هناا : ذالا تحتامامه

 نموأ تأ ًااهفارشأ انمىأاهمزاهلوأ اهماهن مأةباسنل اوه:عهللا ىذرركبى أ ثيدسحىفو

 هليبقلاو بسلا طسولاهر«ّتسافرسكدلابةمزملاهدح اونيكنمل الود مز اهالاواوطاسوأ

 تحت نيسعلا | ىفنائنان نامظع امه لقو هد عب هسمز علب دأب ماك نلا ثيدح فو

 لاك مزاهللا عج اوامهتحت نانسلعناتغيضمامهل,قونينذالا

 امزالَّدوكتنافانأ ىلا » امْزاهللا لس زاءزاما
 . رخال اكو

 ماهل نيب سرضلل ىرق دام ىرق * ىَدْتلا ىلا سامح ون وزأ

 م8

 راق ئيدحالدبزونأ ]دس و انك ١ هند بيشلا مهو هتمزهل باصأ مرو

 هو نيو 6 © ريامدص هفد ست 28+ ودند 5

 همزهلم هبىدخ مزهل * هقغأ العابشىرتاما

 هللا سنو ىرهوملا ةراعو ةسبلعت نيس كو تالا ماو لع مزاهألاو ىعمم دوال هذهلو

 قدز رفلا لوق هنو ىربنيا لاه لعىهافلح مهي مزاهللا مهللاقيةياكعن ملت نبا
 هدو و © هس

 نامل يشتاق كاس »* ماعو سيق ماطسي َتامدقو

 ةيدوالا ىراخت مساأاو مالا داون و معا أدام ىعام مس (س)ا

 و ىو وو

 لدعل اًةعاللاوىوللاو ءاموللاوموللا (8) قيفاخ 1 ىضو مشو مسهلاه دحاوةقيلا
 سه 5 ع 9 س توما #9 س

 لاق هنويسا_عاكح موألا كسا ميلمو مهلمو ف ةمولو مالموامالمو مول همؤاي ,اذك ىلعهمال

 لقْعملاك هم نعمت أو همولو همالأو ةمضلا عمراوللالاقثتسا ةرسكلاو ءامل | ىلا اولدعاسمتاو ١

 قذهلادلب وسلا ظ
 س و ت2 ه- تزخر

 امال امل نوهلارادب »* عير ئسس أ ناهللاثدح 3

 تع لافواضي[لقخمتي دشن و دحاو ىنعم هم أول جرلا تل ةدسسعوب أ لاق | |



 يوما ند كف - نول لا ا

 (مثهل) - ملافرخ م مالالسذ م
772222 

1 
 و 3:9 6

 هدابع نمءاشن نم هيدللا صخحت ولان *عولو»ف راو أ لعفلاىعةثعتيا م أنس ةتلاوما

 ردد لاق مؤهل كلان ل2 نم عججاو نمل وذلا مهلا لس.ةو؛ ى*لك ند نما مهلا

 العو فصيل

 و معو م

 ٍبهارقموهل فاول عيصأف 5 ىوتسافسدسأالفطناك اهب

 حاملا لوقو :

 9 مول يو هم < هع هءي.5تد

 ماد لسمو سالك 3 ىرادلا تناوىردأ الم هال

04 

 ءابطللا فرعا با هللا اءانعم تالا للا اي: 0 با مم اومهللادب رب

 لت اينلاونالوملا هللا و لافاضدأ :موهل عملاق لاقي ومهلاهدحا ومهلل اهل لاقي ولابخلا

 لاخلا ل 1 مهاوهف لعولا كح اذا كار ءالا نا خياغبلا ونامتعل اوثادنالاو
 ىو مدد

 |مهلمو « بهارسق موه ى اهل حصا * دثنأو اضيأ شحولارقبل كلذ لاقي هريسغ

 ةفرطلاه ضرأ
 مورمع ا < سوق ع يوم ءو 5و سم 3 د

 امهلمقرا رة تلدسل راغب 95 هلوح نكي بلا ءاسن ل ظبي

 وطويل مكرر (( مجمل (# ما لصف ىتهرك ذنسو ىتانرلافتيذهتلا هر ددقو

0 

1 
2 

 و ©. !)ءهم

 دقو 0 او ارهنق اهدا خا ةهلاتلا همقرت ادق اوداقنم لادم ند

 د 6 و و د سل و”

 بذمقب درطووحسمل نب رطءةارسما ادانا ةراملاداسعاوهّتعس قي رطل م ع مم

 ىلالهلاروثنيدجتلاه اك را ذاريعبلاايْلمَبملتولاذمىأ عومي رطو

 امجهلناماذا سلم 5 5 ةلاضفوجىفناد رصلا ىوناك

 ومن 2-3

 وكس: د الب هنذغ ولات ناد لاو تتم اذ همها ناك لو

 مظضلا معلا ميسهللاوءئشلابخولولا يقاوم اوهو هلا نمدإصأوةدئازدف

 2-2 ع

 ديرولاداستاو

 - 9-0 2 ن6

 كااحناةثالثففصت « بها ردالازبشقا
 0 رو
 نإ ٍبراقلا نلاونيمجهلا ف د

9 3 
 مهو بانلاونانسلا كلذك ودامنهمم منعا يعل نيب سعلا براقلاب نعي

 توكيتأالاادحاوفرعالو كلذ نمدلصوهديس نبا لاق ضوصللاةمذاهللاو هعطقئدلا

>73 

 لاقي و هرغ عطافئ لك ىف مده مسمضعيلاقو عمجا ثدنأت ءاهلا نوكنتوامذعامهدحاو

 ضصوي.صللا

 كيا |]| | 1 | 1|1|]|1|1| 1| | | | 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1010 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 012 2010

 غم اااااذآذآذآذ]آذ]ذ]ذ ]ذ 1 1 1 1 1010102 102020202 2 02 2ة2ة2ة 2



 4 (مهل) ملا فرح * مدللالبج

 ماهفتسالا فا الهلع لد ما هيف لصالاف لأم وهب ربخلا وةيماهفثسالا نياق :١ ذاهفلأ أتفذجو |

 نااهدوحوو تاماللا ناعم عما رك ذنس رمالب تا سواما وغتسا نوكب لاما هناألامأ اولاق |

 ىهؤتدهتلاالا لاقي آو ثلا تسل لاقي ثلا عالتال مهلا (4) ىلا عت هللا ءاش
 ت6 ع م دس موض»#

 همهلتو 0 الا ميو 5 اقر قادذا فأل 5 م ريم

 روس يىسو ى ع

 اهتاماهىَدصلاعونأم انما

 اتالم كت
 ٌ ه < وم 0 - مو 2 رك عد

 ريثكلا نشبحلا اهلا فيوم أدب لغد د اخ ل ريثك ماهل | سدح

 ه5 هع "وم

 ةينك هللا مارعب لاق ةيسسلاب هسشتلا ىلءامهالك ىلا مهلا أ رم ئنلكمهتايهتاك

 ىربنادشن أولا ماكلذك ةمهادلا ملا ود لكم ّمليهنالتوملا |
 هم < 50 9 1و

 انوا نكذرولا موسع 5 معز هش هللا ًااوقل

 هيفضوتالو نومها عيلاودأو ةاود»ل قو معلا فاكلا ىأرل بغا رانممهقلاو

 هماتلال ليحل مامأ اى ةريص قراسدا وجم ند و مي مر :أامظدأ ىلع مهل هر ةوءابنلا

 لافو ل .كناو نمانلا غ نمداوحلا مولا ىردوجلا ماهل عسيجلاو ضرألا

 قل قارا هبارق ةأقريماهللاَن ا #2 ةصقشم ف اضاسن يسال.

 ميماهأر نأ او ماللبسلا هلع ىلع ثيد_تىفو ضرالا مهي كك قابس يعلم مصرف رذو

 مكلذاو يتلق دموهو مهد وبدس ىكحو ل بيلا او سانلا ن مدا اولا ومس عججبرعل
 ماع <

 ظ 0

٠ 

 هم -7

 لنال عفا فروظلا# . مماهللا قياس لدم »ع نال لو سو هسيلعو م

 قولا نرمموحْلاَو رطل ةريزَعم مومو ةقانو عسا ولاحا ربان دوبل 0 د

 لم اردت قنا انائاة كشر عباهدما وقرب زغشناك اذا مياه لباونيللاةريزغلا
 لشماطسعلارثك مهل لو معلما: « هطاندبَلا قرد فمات « ىارلادشنأو | ظ

 ءاملاتكم هلو ”ةووملا مم مس ومومهأ شينكو ريتك موملكدعوَمطخ ظ
 #0 3 ةيو

 هللامهلتسي دعو ولا قلب اماملألا ومايا هسهلي نأءلأسمارا همت او مان هم ١ رس ظ

 -- ع علقم

 قلبن أ ماهلالا : ىدشراهبىمملت كدنعن مكر كاتس تيدا قو: انالفتتامهلأوداشرلا ||

 لا قليام ريرجلاك هلوق
 رب جيلا بيدهتلا ةرامع
 «انابذلا مهتليث يللا كاذك
 ىو ملا قليام رخآ لافو
 فصي هب رلاق ”هلمكدلا
 هبتك ها لا قايام ادسا

 ميم

 مهلا مأو مسهل اوهلوسق
 مههللاو مكس ةرابعىحلا

 مهتاتالةينلا يهلاأو
 مهللام و ميهللاودحأ لك

 هتك ما ماامهالك ى 8

 ويدعم

 ةراسمعرطقلاةريزغهلوق
 ” رزعم هومهل ةقان ومكح |

 رزغموم-هلو مهل لحرو

 ةريزغمومهل ةباصمو ريذنا
 هسيعع# هتك ها رطقلا



 ممل) ملا فرح ه ماللالدذ ع3

| 

 00 2 7 لاو تاو ا 2 عزا

 زرع كوتشلذو مزج رالا عقلة انسي كاتفيعسأ را مزع

 تديعأ اذاف رباغلا ام ىلع نا يي هةءسافديز حي < جالءانمماا

 هفيقَح نمو: دسنا .امهعضو ءىفناتروك ذمناتنفانطواموةد3.ثماملىدولافامعسجت

 لافلصي لو قدسيا أىلصالوٌقدصالفل + وزعهتلال اوقاذكنرحَن سحرك أ 1 وأنين ضال وال

 كر هوما ليل ىأ 5 كال كلدنعكأو 5 زب لام اجد ويه قابل فومفالسيملاذإر

 ىعودامزل انبووتل هةر ستان كيا هنأديرت لال عي /لوقت ىضمالى نفرح
 لعفلا لاخىفناكاذا لعن وه كلوا قدْ هب ومسلاف ولو كوزمزلسا فو رجوة مزاج

 وهوام هءلعل + دال ل دأبو تعلو لوقت فٌنالفٌتامدقزجرلالوقي لعفدق كلو ةاَقنامو
 0 دق ولاو كيلا لصأ لو ىأكي ْكملا لص وكت أل |وقت ل عقوم عقب

 لوقتءدعب لعل لزتحدقو بهذلاَلو بهذا رطلوقت عي لن هتوا كليمألازع 5

 ىرْئادشنأ و لد لودي 1 وتاكملاّتم راق
 هور م د هم عر مول < هو

 هنت مخرونقلا تيدانف #3 الولد مهروبقثمخ

 وز وو

 لينا ًاروءالؤلاك اسسنك أوىأنتو ةوقومومسعبتدسىاديلاًدْبلا

 لعتلاقاذاو لعفياكهباوق- ثالفلعفدقلئاقلا لو ٌباوجاَباَجرلا لاو دعي لعفلا
 لغفامهقناو بيحلا لاتتةلعف دقل هنن او لاك هناك لعّقامهناوق لعفدقل لاه ذاو لفي لاش

 نيوخلا سهدماذ_هولاق لعش الو عقب نهب افق امد رلبعف وهلافاذاو

 هنمقذحت حامهلعل_ثدتنأ كلو َتيعْدإَل مكاو سيك رح ركاب ولاه

 هللوقتف :قولا اهلا هيلع خدتناكلو مهل تنذر نعدقااًمَواسنهتااك فئالا

 ١ مل د انُر لوقو
 5و ه8 ع 5 هم مو ه5 ءءؤ- 5

 هرتض دش ىزتعنم * هبعمح لهدلا واسعا.

 لوال اتنلاَقِروَبْحْلاَواهلقامىلا 0 وم

 سدس ل

 َتيهذ ل لوةنهبمهفتسسي فرح ىرهوملا وق ىربْب١ لاق - ةيعرتشكر هذلاوسب 2

 اهلع“ هل_تادلاىهماللاو 0ىةدوح وم هامنال داق مالك اددلاق امهلعلخدت ناكر

 ك0

 تنزذ>و



 ا م١ ملا قرح ماللا لضف

 6 بز ١-0 هم

 الإ ا لاتقام وقلا دهسا لاق ملعبا وا امدقي دق ةونيح هلك انعم الاف سلال

 اوقوذ انك لدحو زع هللا لاق ةمزاحلا ل نءءامد وكتوم مبا ا ا

 ل.ذ_هدغل ىهو تاعفالا دم تاعفانل: !ًاسئالو5ىفآلا ىنععنوكتوهوقوذي ل ىأ ب ادع

 ةيأرق نغذ اظقاح اهياعالس أ سك ْنال->-و زءهلوةك ذخ ولاني

 اهددش نو را ال نا وىلاعت هلوق هلثمو وي 7 أمدانعم

 اماهيلا تشل[ ماكفالا ىنعمىف تعض و اذا ءارقلا لاقو ايدل عيجلا ُُئ امعملا اوم دأع

 نماج رشواد او اذرساعجحا راضفالابمل اوهذفاد- تن ركج: ىنلانا ىنهءاعيجاراصف

 نمالوا لحن ندوات جر نا: هبنالو وارد هامغاالوا مهلوق كاذ لثمو لاق نكلذكود عاد

 رز صتموألاهديد شنان هو فرعأ ادللوش. قاسكلاناكولاف افرحان ريصفاتعجاذادجلا
 --ِ 595 ه

 يس نال جوزعهفا وقاد بنوك ىلا ناعمالا مج نوكتل نا لكل

 م0

 : درا بكام هكا هتادسب اخذ ىهوءارغلا لاقزو راصمألاءارقةءارق ىهو لسشرلا

 ءيثلةعاطقنا وكت دقو 8 ةوتمء ىذا اطتنا ن ثوكتا1 لل لاك و دحاوئنملاولاك

 ناكمىفاو_-_خنوكنانكٌق ام كلا لاك ا هو رودذمولأ لاق ىذمدق

 هللالوةتناكمىالا نةعنوكت وتاكمف عقوتم'و ءكاراطظننان وكن وناكمىفاتقو نوكتو

 ةددشمو ةففذ تئرق ة هنا ممم وبان ناو لو زءهلوقامأوانء تقلا نعم انعْتقاَل

 ةدئازامو ا مالك ماللاو مهل اعأ أ روهتمفوملالك ناو عملا ”لصامل جاه نع

 امهاامل+هخرخ الوقف يفتتلاءانهها ف ءارسفلا لاقو له #علا الو ىعملاريغُتلةدسكو م

 ىنعملا كل باط نمنع نوكت نأاستلا نممكل باطاماوعك اف ىلاءتدلو قى زاح اك اناا
 نيب وام نيباسوف نية ىلءتاخدوالا مناف م مميفومل هلوقىف ىلا ماللأامأ ومهم :فوملاللالك نأو

 نكمكتمنا 01 وزع ةوقولذمو مرش هيغل نم ىدنعو يهدأ نما ذهلوقتا6 اهتلص
 معز هناف ءارفلاامأوآل !ىعجاهلعج حاج زلاناف مهتيف وبلا فوق نما دد دش ناموس
 تدقبف ىطسولا ىش و نه ادحا تقذف تامم ثالث ٌتءةجافاممذ ونلا تدلق شام نأ ءانعمتأ

 لما ايلا نيفرح هيك وبال ناش انثي سلو وقلا 1



 (مل) .. ملا فرخ « ماللالسف 4
 . ه2 2 5

 0 5 4 07-230 :.2 0 9 يي هع 5

 م آم مامو 4 6 "3و 32 00 مدع نجي فينسوت

 لاقو عراد باين بوه لعفاهل سيل و ةيبصملا نيسعلاةماللاو عرفو أس يرسل اطال او

 هوس بيصُ ىلا ةماللا يعلو نشب سدلادهومدس نيالا كلا رقتو كيا مقمالل بلع

 ا 111 لاك سا.عْنبأ ثد دح فو الو ةماه لكن مدع لاقي

 ظ -
 بوقعي دو قصساذوعي ميداربا كوب ون أثاكو لاق همن اذوعهلا ةءاور فو 0 اون سم اذوعب

 - 1 ب 9 يضل 5 , 8/4

 ظ ةماسلكرمش نمةياور فو همادوناط.ت لكن م ةماثلا هللا ةماكب اك دعاتاماكلا اءالؤهم

 ٠ أ

 2 .لوةماللاهدسعوبأ لاك ةمالنيع لكندهو

 نعملها ولاعنتلا قدرطدربل هنالل بقوة ماس لك رشم اوقحيوازبل

0-0 

 علا ثيللا لاو بصْملاقل عفا دارأوأو بانة مما انمهل بلك ةغيانلا لاف امةمال

2-0 

 تاذووعنببسنلا لعل نكلونعلا نس نوال ناسنالا بدصت ىلا نيعلا ى ةّوماللا

 ريخلارداعتاف كمل دلما ناطسشلا نمل وكمل نمل نال مدان بال لاوتدوعسم نناشد دحفو

1 

 78 و تن 7- وس < دك ه*

 سفنلاىثينتو قل انبي ذكتورشلاءدا تافناطيشلا ةملامأو سفنلا, بيمطتو قمل قيدصتو

 رطل ودها ةملار هش لاف ناطيشلا ةكنمذوعت واهلعمَقلا ديجتال لاما دنا فو

 1 ما انوش رقلاو هيناطيشلاوأ اكل مالادا رأرثالا نبا لاك باقلا عت

 ةين'الاوةرو ودار رطل ةنلا وناطسشلان م وهف شل تارك رطخ نمناكامو إلا نموهفريخلا

 رجنبسوأل ا
 ها و 5 مه - -

 ارتاهرسشا نما عجار 4 رعت اانا
 و

 دسم 5و

 ة1ناطمشلاهلوقىف ل راي ملاولاو ةيهادقأس مام مس ارضا عجة هاد زي

 00 لورق بلمس لسكر[ يزود اهلككلملل كاذكو ود ىأ

 نوكيناالامهللااذ_م.ىتءامىردالود.#نبا لاكن ملا ل_هأ تاَقيمحاممعلا ىف تايم

 هفيعت عضوم يلا: مارحالل ن هلا لهُ تاقيموه بيذسهتلا جالا نما[ عمانه تاقدملا

 امئااهد_؟برعلا مالك فناعماهلفةنونمرخرملاّةدد ثم الانس يمام امأو بهذا
 و 4 و ا - 2

 اهباو-نوكيلسعفب تيبحأو ءاف واواو ةفوطعم تناكوأا ميْئدتبااذانيملا نععنوكت

 خا .الفلاق ىنيدمحامدروابل و 35 و نيعهللال اوقك أو اواجنيحىأ مهانلت 1 م وقل !ءاحامكل وعك |

 سل سل ا را ل احل تا سم ا سما تسل سا م ا سم ممل سس ا

 هعم



 6ها____(0 ا __مئاقع ءمالالمن
 ع يما امج وعجل 7 ثسدل ءو

 55 /للالح ع 3 ارسم تعج نأ مهنود نم

 ةم تبهمز

 ةردتسمىًةلآمو ةموأمةرطصو ضعبكلااههضغن مي را !مهستكوأ ظ

 تغلب اذافنذالاة مدعم واب حاعتلا وقول 3 وفناك اذارم كلان سأ رلاز هشقمللا وةلض

 ٌرؤاج اذا ليقو ةلوهف ب بكمل ءشلا اذا ريقراهقوف لقول اوم ىف نيكل

 غرشمنبا لاقمامل رمل [عجلا واهتم 0 لقوا نودوه لبق ونذالاةمُت
 06 8 ب دير

 داعملا مامللا عمموجوىف #3 مهم قياوسلا ةرْغْتَخَدم

 سأرارةشند مالا ملسو ه«سلعمتا ىلصدلئا لوو ال
0 - 

 لير اذاف ةثمزشيدح ىو: هب اىهفتدازاذاف نمكتمل ات بتال كلذ, تعم ةللا نوذ

 مل_بوهيلع هللا د هللا لوسراندمسسرف ةحستألا وز لنسوةنيلعدقلا لبو قتال هل

 تارا اش ذهتلا ىفو نمش سلامه نص نبةشاكءنيرفاشيأ اةمالاوذو

 5 سو

 لس قول الط #23 ةلىذراذلا فت ءشأو
 مث سم

 2 و تو

 لاف وهدم وول مرعشو

 1 الار ع ادع #2 0

 2, 4+ لك دعاس ا 3 0< -

 مهللاو تون ان نهرين ونوال ١

 لاهو هن فرط ناسنالاب املك اذكحح هوناسنالا:ل:نونملا نم فرط ليقونونملا

 ىلوا اربع
 لولو ماقالت تحج« ديكو تشاوممل لم لأنو

 8 3 هلا سل اك 5 < 3 1

 هللا ىلض ىلا تنأةأرما نأ ةديربثيدخ فو ناسخحآلا نحل ناءانعك لت الغ لئقاذاو |
 : ع 6و ءدصآ 1+ جريل , . ١

 هبرتعيو هنمبرقيى أ ناسنالا» ليت وذخان 1 مفرظوش رع 00 ١

 ندا نماث الف تباص أ لاةءوتوملاودو ماسلا الام *لكعم عقليا لوا ظ

 د
 لبقمب الاقل يلق دلا و سملاو هون |
| 

 لايام الا هي 1 اكلذواذافخ | ٠
 عد

 ذبيان يراسل داذك لاك ةدئازواولاو ادت ذواذافهلوق ىربْالاق |

 (رمشع س داس نرعلاناسل 3



 .(مل) ميلا فرح ٠ ماللالسف 0

 ثددحفو لم نأب رام ىذلاوهو اذكوا ذك لاري مثلا نمنالف ضرأ ىف دز وأ لاك 3

 ةستيجلاو راقتممللا لسبقو تب ا ىأ هللا َّى .رفغتساف بادبت ملأت نكن وكلفالا
 اوك

 1 ردنا دباب ملا ةيلعلا ىاشيدحفم تب رذاراغس مل نمو*لءق ةولاعف عاقب

 5 زامل لوجو ال ىالوامندلا قد اهيلعسنل ىلآ نو ذااراهج عا الاد وايندلا

 لما وكرار مالا ثيل از لاو لزنَدلاو وا ءبس نأ 0ىأد ادعو

 ساإلا نس ودمه وهعد

 ريسيلا تل مامالا ىريزب ا لاك نيياحألا فىأاماملانر وزيت الفلا قي وهسلع تمل اوهبتمملأ

 3 مد

 مله هيالدرناكو تماصلا نيس وأ تحت تناك اهنا اهل جس ثم دحفوو رعفأن ءةلاشدحا و

 ءاسنلاب ماملالاانهه ممللاريثالا بالاك راهظلااًةرافكم نال ْرئأف هنأ سعا نمرهاظ هملدتسا اذاف

 ه- 0
 براق لممالغوئث . ه.نمزلب ل لالا كن: ىفرهاظولهناف نونملان ءسدأو نهلع صراط اةدسو

2204 

 ةلاورمتنا تبراقىتلا ىهةفينحوبأ لاق باطرالا تبراك ة لمو ملم متي مالتحالاو وابا

 بلاط نيل سةعلوقام ا وابندلا لزاونورهدلا دئادشنمةديدشلا ةلزانلا

 ان طي

 هدعيود.هةريغن مزج رلا ققاووةدشلا لاقي وره دااودلاةف# همللاتان'داح نمهذمعا 23#

 ه9 5 4 و 1

 ءا ارتلادجناو ومو ةنهدبزم نمو »*

4 َ< 

 اهتككنمقمللا ايد #2 اهتالودوأر رهدلا فورص لع

 _- 50 “أ 2

 4 اج و نسل جي د

 ياس هرتكنمراوغملا ألا #2 دشنأو لءلب نوضةةنرعلا نماموقنا ىدبو ىربْا لاك

 00 دوس-9 سو دع هراك ره

 كإمدممل. مرجحو ضعي ىلا شعب عوداودو كمل بدول جرلكلذكو عفتك وموأبم لوو

 ديرثلا نمىرذكلااطقلا لم ل -1انلعج ىلارع أن ع ىحوورادأ اذاهّللَدقو ريدتسم بلص

 قالا ةلدتعملا سلا ةريثكلا ةظيلغلا راد !ىهوَتل[مةقان ل .«ثننا ةَلْمَللا نحو نيطلا كلذكو

 يل خاع لاو لاق موس نيطو مول هرجو عقل و ةموامةييتكو

 9 سس و سدو 25و

 قدصمانانأ أهل: غني دبوسي دحىفو هقول رسل هلا ةلط موو ليت رهلك انتم نم

 نما ردنا ى هلافاهذخأب نأ ىلأذ ة[لمةقاي لحرمان اقل سو هيلع هللا ىلصهلا الوسر

 مولمح دقو لاملاراختاك زل فذ هينا ىبهنالاهترام وريد د الا نأ لاق عجب او مضل املا

 د هوس هع

 رغات الاتخانم روو تعرق لل دج ةفشح أ نعربد سم



00015111000000. 

 لد زاقاا فو بوذلا نمر“ كلا نودانّمللا لبق 9و بنذلاهبراقُممملاو مايمالاو طفاح!مملع

 راغدص وهو مسَمألا ن ملم سرلا أ ًاومسمالاالا نش ..>اوفلا ونال رم كن وبنت نيذلازب ,زعلا

 هن ..مألاقو بوذلا
 همه 5

 كاك ادنى و ارفع مهللار ذَا

 اورغ نم بصعملا ةيراقموهلاقيو

 ظ
| 

قوا كك تاعفاسأمهلا دشن أث يدا فدروو فا
 املامهبْئرقوةدئا زامنوكتو يلا ففا

 ا

 ىربْئء الا بوذلا نم برام مالا شفخالا لاكو ةعق ظ
 ىلذهلاةفرط ىلأن بلسمن ءوقعي نعم ن ءنحرلا دبعرتذو لاه تذصلا فأن ب ةيضالرعشلا | ظ

 لود وهوةو رملاواغغصلا نيب عسي شا رخوبأ ملاك

 نا ولا انّقنا سمانا ذهرهال 1

 اكأال كادبعئأو « اجنرفغت مهللارفغتثا ظ
 سلا نال وؤل صفو ىرهوطاو ذ ذو اهمشااموةرظنلاو ”لقلاو ممل لق قكماوأ لاق | ظ

 نم هلا حاضو لؤقفليسقتلا |
0211 

 و5

 مَمَللا فهلا نسخ ةراماهتأمأ اونو اهديعتع مضت ى> تاو

 عساوب رن أ ىل اعن هل يف لديؤرلا# بان يتحتم 5 ًديعل ان توك نأ الامال ليقو |

 قس ورةغللا قماملالااننا 10 رصب 1 وةيصعملاب .لادقناسنالاَن توكل «نأممالا نأريغ: ةرغملا |

 لوقهلوق باوس وطلب ور ونمو لق مهلا نعماذهفائ ثلا ىلع مقتل و تقولا ف ىأتكنأ | |

 لاقوة ظاوم مزيغىلعنامح ”الاءانعمد معو لاق مااا رو دم راماملا نالمي تملأ درعلا ظ

 لوةد ب ر#عل ا ضعي تدعو لاو ةريغصلا بوبذأ| ن نموا وقيم ا هلوقىفءارفلا

 داك هللا كلما : الوش رخا 1 تعممو لاف لتقل راقت مارضنودب تقلا مكامن رش ظ
 د دى

 ملبس الر لت اداعا نامروضكم غمس ىف مرتان واكل ارك ذولاه ل عفو ظ
١ 

 ذنم كاف اك ديو لاهو شحال وامين او ءالانبالافو بندوهو | ١

 تس امم ناو سو هيلع هللا ىلصىنلا ثيدح فو رهشبأر وأ يكرر شذموام يلو نيو هش
 و عام مد

 5 ال تيدحلا ورا ن مير نعي لا وأطلب اوبل 1

 : هذي نا الها ءاضقائث * هناالوافةنملآ | ظ ْ

 وهو لصالا ىفاذكه ظفاح ظ ياهل سفن لك ناو ظفاحاهيلعالا نفث لك أقفال سنّ نا 1 1 ع اهناعل نفت او طفاح[,ملعالا سفت ْ ١

 اياد نمش لك قو اةفوق



 ا هدشنا ىاحاال هلوق
 هأ ئاسحلا اوىروملا

 ١ ميم

 طبضةمل اودصت ىتح هلوق

 ديدشتلابثد داحالا فدل

 ف اهقام_سىضنقم وهاك

 ريثالا نبا نك ةداملا هذه

 وهو فيفختلاءاهطمسُص
 ىرهوخلا لاف هلوقىذتةم

 هلوةاذكو ملا ضوعءاهلا

 تديل ااه ملهيفكللاقي

 ةدامدلك كلذ ع فذ

 ىععم ما مال

 (مل) ملا فرح + ماللا لصف : و

 دجال كلا ىلاىدهلا 7 ىئلو ىبصلا بح بح يَ 9

 لعبد اواوكأباصأ دفن بصي مباصأفاو ا ءساودار؟اذأ امص لجراةلليعشنب

 و - 6و

 ىو ةقثر ىأ< ل اوصت ىتحاورفا نالثيدحلا فو ةلهدفربو أهون هرفبس ف قل نم لكو

 ظ ىأهشتاعةركبى ىلا اهل. دأط :ةاهئاسننمةملىفتج رخام اهيلعهنتا ناوضر ةمطأق ثددح
 1. هك

 نسلاف لثثملاةّمللا لمقو ةريشعل اىلا ةثالثلا نيدام ىشليقريث الانبا لاق ا مماسنن 3 مةبعاجف

 ا هموه؟هتبعتذخااموهو هطسو نم ةيهاذلا ةز.هلا نم ضوءءاهلا ىرهولا لات بوتلاو
١ 4 ّ  2 

 ٌةلداح ب واعمن اوآلا ههحو هللا مرك ىلع د>-ىفو ةقفاوملاى هو ةمءالملان 2 0

 هياشناهنعهلنا ىذ ررعشم دحفىو ففختو هفولنم لح رلاةملامأ ًاولاكةعاجكأ 5١ ويلان 1م

 ا 5ث هدام دو

 ا نما رمل 6 وءاسنلا نمهتسمل مكنم لك جاو زتيلسانلا اهي لاق تلكباسم تحوز وز

 ,عاشلا لاوس أى أهله يف كللاقيو نسل فر هودي للا

 4 هود هث5- 31

 رودنى لعن ةةريغتنأو 3 تالا رة منا

 د هلوقو كلذ مالت وغس ىأرو ىلع نق اوقو لانو بسن ىف تان جار عال غ نالافو

 | ازه نمىدنعوهومدسسنبالاك اديدشالك اةفرعنبالاق 5 تالا نواك أتولجوزع

-7 2:-2 

 د | الل امل لعصر ميلك .الاوياءاتسيو شارل عمجيل ١ هناك نانلا

 ىألماَسلاَت اتولك ان ىأ حاجزا لاهو اديدسش ىءارغلا لاواكذلك ؟َتارلا نولك أو

 ظ مجهم لامي ةدسعو أل اك هيحاص بيصنو بسن ى الالم ؟حاعتلا فو ةعسح نول

 د ءارقلا ىور و اعمجتاريثك لك انى عسووام لك أن ةريغملاث ,دجىفو هرخآى لعدن ىح

 ظ تالا نولكاتودلاتطوتك  هيدشما لعب لاك مهيقويل ثودماكااك تاوأرقهنا كر م:لا نع |
 | تم قت

 | اذا له ملائثلا تمل لوقتعجملا مللا ىندمنالا عج مهيفوبل الك ناو دارأ جاجزلا لاكن 61 ظ

 ظ تفذح تامل ينتاك الفآم_!هلضأءا رقاد تنموي القنا وىرهوملااهّتعج

 | نمنمل "لصنا توكينا لسة حبو ىرهوجلا لاو اعيجبى أني ونتلااكىرهالا ار قو ةدحاواهتم |
 | نمنلءاس أ نوكين أل ة< ولوقينا هباوصعربنبالاق تامملا ىد_>ااهنمتفذب

 ظ نمو قوام ملا تفذخب نمنلاهلصأ ىر هزلا ةءارقف 507 ب ريمالكلا مجي-لءولاق

 سس

| 71 1 

 ظ .ىءع تاءنام هلا نددت و بيسو ك>و را لاذ ةغللا يف فرعيس 1



 لسمو ل هر مالالف

 هلم وهو هءلع فقواناسنا تأريسفتلا فىور وانعارناك لسقواراك ناك لقوا اس | ظ

 قدرا ىرأامك لبا غ لاك ىلا لام اذكواذك ناكمىف ىمهرتّتنكى ذل تمل لاسفف |
 اذهنيلجرلا ققشنرفاش اف لغامشرح ناك ليقو ىننعبالا عت تءدلاو ةنامالاءادأو ثيدحلا ظ

 نأزودم مسا مب قلو ةمكابهفرعش هللا ثال ل -بوزع هللا دنع كل ذدرمضي س يلو اجلا لوق هلك ظ

 م اميمُل ىرب نبا لاك م-ةللاريغصت نوكي نآزويو م خرتلا ريغسصت ىلع نامّماريغصتنوك |
 ظ
 رعاشلال اف لحر ْ

 اعياو هات َنباناكو #3 هنأ نم تامل ني ظ

ِ 
ْ 
ْ 

 ل تام <و

 0 .كل ةفاوردتسلا قره ةعو##د_ءاابرضلام 6 (مكل

 ىمدالادشن ا

 ب م انتحاناهكت اه 7-3 لخاشتاهع صن هوصتاك

 وو ه- 2

 3 لاا *
 نطو

 ظ
| 

 ظ
 ةراخلا ري ادا ا ا :مكلم فسود بلايةيورشملاةصردشلا مكاو دأ

 بانل ا

 ديكلا مانام #* ةباصعَتإ درع نا هن مكين

 5657 2 ا مو 1-0

 نيفخىفىأ أ نما فنالفانءاج لاقي ا و 0 1 ؛ صال زرع اذه ذهمديسالاق |

 5 « 2 ومد »م همك و

 0 1 .ببيذهتلا فورغمواكللا لجو ضرالا مكي ,عفرمباج تلا مكاو نيم

 هللا فرش ةكدع* اممم م 501 وماشلابل بجديد شيكل ىره تا ماتلات رغم |
 د |
 هنو هدصأو هعمل ثلا) ردسم,او يدش نك عدب مل «(مد) ىلاعت |

 < " ع 2| |

 لاق دهشة لسجل ' هع عشا ”مماعدلا ىفو هدصأو روما نم قَّرتتام عجن انه |

 «- ءدسقل»

 رخاآثدد>ىفو 11ه ملا مهللا ثيدحلا فو ل معأ تدشن .بانرتفرتنم سا

 20س0-5و هد وسبا

 لوقتو عهعمجيىأ موغلا ل ممل تبوانرمأ نم تشنام عججاىأ عاب ملل نموه ئةشارتو

 اة

 انلمثل عش ىأ هلم نك انيلع طسباف ةبؤرلاهموءدجيو هتريشعوهتيب لهل يئالاوه

 اكرادّتام-هلوقو هفورعج سانا م وسانلاروم الص ناك انام مل روان مليك |
 0 2 مم |

 فيس ةمقلعحدعدبعأن بدق لاف مهو مجو سان اكأ ىأ ةمومل |

 ف 8 3



 0 لاقرب مدلل 5
 فمسح <

 1 لا سلا لعجىأ ٍنايلاةِصاَصسهَسع مهل الدرن اثيدحلا فو ْ

 01 ياعم كري تامقر الك وهفهنغ هللا ىذررع ثددح ىف و مقل ةمقللاكن علا لج

 | | كاف ووقادبك مات و ماقلت بر رايتس اوهتمما اوم ماعطلا تملا كاكأب

 لأ كوالا مقل هات مقاول باَكلا بح ماه 9و5 ذيول ىلا ثمان هما ”ومقلا يظع 7

 | تك لوقت كاهل ادمعللا وماقتلالل ناسنالا هدم مس -اةمقالاو يذلا قالا ِِء

 أهدي ةيانب يحل 0 ا مطل ناتمشات تاك أندم ةمشا

 | مةلاداونع تقلا ًاواودعمشلا !دقو ماقلالا كاذفادعذا ع وهانشفاو اودع رعبلا لأ لمت

 تمكلاىربننادشن ا وقيرطلا طسوكي ابرحتلاب

 لمعلا ىهتنادملا رومألا عاج ب رلادعو
 دنالا فصيرعاشلا لاو سو وهما نعةوخالا قو قيرطل

 تس

 ةرمع ع 5 م هو

 ميز عبر طلا مقلى علف #2 هديصطخ اوم لح تيا

 0 تو دنا مضل هوت له يرانا يوان د اوةردصم نيكس

 || لوقت اوقت حرش مقيرطلا معليا قيرطلا لعمر رخبمقلاو هقدسامهأه مهاب قي رطلارغو

 لاقوداعرلا"رعشلا بسنة رولا بح اسناد قيرطلاٍمهب ل

 داعب نامل سأر لك امل ءااض رس الا فوطبمارث

 | || وهو ق علا نب ورع نيديزيل لبقو ىدسالا شوهملا قالت بلا اذه نال بق ىرب بالاك

 هن لوو | 1

7 0 8 , 1 

 هليقو سأإ
 ]ا

: 
 دهم م

2 
_ ْ ُ 00 

 :١ أ ١ : 3 0 ]رمسف # رين متيمتامام اذا هدام مدش شيمر 8

 ]| هم عا ال

 8 داصلا ففنالأ يئلاوأ « ذي وأ نسب وأربع تاوضل اركاب و
 ظ 0 م هأ
 1 ا ةيئافذ رماة نتنسوا لاق هددعم ه 0

 ١ ش 000 ميني ءايهىف 5

 0 ع2 29 هه 21

 مهم 95 #2 ا ب اوم

 اسنناكدنا اريسفتلا ف لمف هناك ىفىلا عت لقا ة- ءاعىنث *؟ ىذلا نامقلاماف مسا نامهلوءهدس نبا

 أ | ناك ليقوا + اصالبرناك ل-_قوةمكحلا ناهقلاننتادقلو ىلاعت هنا لوقلامكح ناك لمقو



 خلل ميلا فرح « ماللالصف
 مومو وسةوث ب 0 لا

 عقرتساو قلى بولا مالت فدا هيمدلب عامرلال_ثممادلاو لص عقره ىأ علو ظ

 لاقيوتانا الا ف مراكب رصتامدللاو مدر لثمىدعتي الو ىدغت هعقزا يول متو |

 تدار اذامدنلامدْلا برعلا ل وقتلصتو ملكا را مدل ءاهنأل مدللة لاترمماحتا |
 و سوو وسرور

 «بيلعهّللا ىلصىنلا ثيدح ىو اناس قرفال ابر فاش ْ

 نادل لوران ايلا يم لاوبألا ةكعةبقعلا ةعس قومي فا راد

 0 أهلا نأ ىطا وعلا نضلاب- ملاين

 عموم وم« 2 ا 4-0 :ةؤسع 024 5

 ىلا لابن ار 20 للامم سبع |

 ىلةعلادشن اولاق تادف تظن أرض 1ك مده ىَدَه ا دلو وشنت برعلال اق |
 سمع تق

 ماللاو فاالا 0 هلالاقو ر وصنمو أ لاق « مد 5 8 ظ

 ةامارثآو طن 0 لجوزعهللالومك ةقاضالاماةمناموةةكمسالا ىلع في رعتا]نيشللا |

 نع سفنلا ىمنوهيرماقم فاس نمامأو هلوفكلذكوداوأم ما ىأىوأملا هرب َنافايدلا |

 هلىوأملا ىهةنلا ناف ءانعمججاجزلا لاقو هاو أمنا ناف عملا ىوأملا ىهةنملاناىوهلا |

 مكمدىأ مالا مدا هلوقءارغلا لوق ىلع ةرامضالا اذ ل ثم ىلءنالدب مسسا لكى اذهل ذكولاق |

 باطنا ينعملاليتقلا مدرد ين أو هلا ملا مدلا يا اورفريثالانباناقو .ىده كمدهو كد |

 نافمدهلامدهلاو ءدالا مدلل ليهاور ن هامأو دحا ونون كس دو ى دف د بلطدقذ مكمد ظ
 ه3 2م2غ-و 2و

 توريقب "ثيحواواجرع مكمر دلال مدهلاو دال عمرا مدل لاف اضيأىا ارغالان با

 يدم طل بيا أ ا 4 ا«نيعلاوب قاب 5 هلوَعَك اذ_هو

0 2 

 ٌكايماذاًئلَعَر نسينا سو لح رلا “اس 5 رطبا رىضونو كسا ظ

 يلع هس ىرخ وهو لو هيلعهقتاىلمهقالوسر ضيقة شناعشيدسحفو ظ

 ةثد د دس)' -و 7 سه

 حاضرماوهو ىونلا دش داملا ادمدللاو ىهجوب رو هسنلا عمدت تلو و

 مرا تنعم لوقي أنا وصلاف مدل مرا تيد ىرهوشلا ل اوقد_:ء ىرنزبالاق اضرأ

 تا هن رق 1 0 .وفو رعمءامنامد اا ظ

 رسال طخب



 او عد يي دول تاما ا ع لا دو

 (مدا) مملا فرخ + ماللا لصق "يب

 ا < هم وهو5 2.2 8هممءو

 زوال, مطخكموهلبق وبذعلا قلجبا نوكيالو لاك هيهجتو لاجيت مءاوه ىارعالا نما
 و ه 3و 7 ١ ؛

 وطي اسجبلا هير ترده و خسوكلا الا ًايوهوهعطقالاءىشد

 يلعبوا لاير لاتباع رسل

 مهام هم ع ىو

 مّ هطس واب ور راع ىذْنم 2 اهحرخ 3 اور هر هنابلب

 و ب طك اس

 ا 0 0 ايرعلا لوا متناكه هئمو نعل ان هن مطبات ادد نمىج مانو

 مجلن )رذنلا لآ مهو ربحا اولزن اوناك م ع لوإم زوضتموبأ لافأ مح ارصننن ىذعْنبو رع

 و ه +7 هدت

 || برضمدللا (مدا) فوكحلا عاواوعبلا جلا بيذهتلا فو نيمنحلا ارا ريعبلا ميلا

 ِْ مولريبزلاثيدحىفو هنن رضادا نار تَمدإَو هن رضاههحوتأرملا تمدلاعردصتأرملا

 * 8 ه ساما موس هم ”وءدو ' عون سو 6 و ه 2 9

 95 تثاكوىردص فت مدلف ىلّدقلا ىلا ىهتنت نال بقا همك ر دافدمأ ىنعياهملا هسأتحرفندحأ

 ١ و معو يهدوعم مم دص صو وع هم 5 هر م« هم ع

 ا ىهتمدتلا وه :رضامذا هم دله :ردصةارملا تمداهد شنب تعقدو تن ريض ى أ دل سعا

 ه رع

الا ف تدل ٌثوصْمْدلل اواضد ًادريغ برضوا نم هتجرخأ 0 ذا "ل ان برضمدللاو
 ٍإ نمضر

 ليقمنا لاق ديدشلاب سيلومو ورشا

 رخانبيشلاءارو مالُعلا مل 0
 و وهدو

 د اهلا َنهعووبراذاةسنا ماو عومي ل يقثئشب ب رضلاو ملأ ملا ليقد

 0! رارباططإلا مادالاو كساب مقار مذلاوانهن 3 بنلامادنتلاو برضلام هدللاو

 2-ءم و 2 س 59ه <

 ْ مدو معللاريثك لرقثمضذقج ةدلم لجرو ةحابشلا فن ههوجوو نهود ص نوبوض ءاسفلا
 »و <31 هم

 تأ 0 الل صدد 0 0 2

 ىو

 ْ اهنشانيرخاتءدست اشك مربي وأرجتجب رضيفاه رجلا داتسلا نال و
 ١5ه د. ومر و

 ْ مدلأتمدإ و امدلن درضلا عب ومد عبشلا مطاع اال ىن ادار أب ا ودل قجنأ !نم ىو

 1 .لوقتد رعلا وبلا ةسنكمدل ما ثيللا جلا ملم مأ ع ودان لاش مووت اومدالات ًافامدإ

 1 ىهلا هيلع تددلأو ىزرهلاع هللا لاق مدل ممل 1مدلم مان هلل! تااك
 ما س

 1( 00 اا ما ىلا او تانج ادن وب كماديفأ
 مو ول < وْ

 ال 8و -

 مدلمؤو هذ هسدعقر ى يذكر وشل تن يفرم مير بينا ميرا و

 مداد



 ١١ 2 ملا فرخ « ماللالصف

 مهلا زا ئشلا وشل هالو عملا هيأت قديم "البام ماعلا 0 1م
 سو 789 6

 رعاشلالاق مم سيول, نيل مملاو دحوم |

 ديصلاٌة حبو فل ابسنلاة كَ ىرهزالا هنمّئلاشلا بسلا 3-3 ملم لير اماذا

 0 ومضي نيد كسلا نيب ىدسأم ةكابونوللا ا هنأ ارقلا مضلاةمْصللاو مضلاديداصتام

 وتلا ة لو ئرهزالا لاك يلب نسما يدون هر ءالا نبا هج أو هم. بوثلا مل 3
 « -ه ع ذو - و -

 1 »* هنري حو زفات 7-3 ىربنبادشنأو بوثلا ع نملفسالا ىَدّسلاو هو ىلعألا

 مهو

 ةجل"الولا ثددحلا ىفو ناسحالا ن نساني اممسلىأ تيدس أم لئلا فوتبول جالا

 ل_.ةفاهضفو ةمعللا مضىففلتخا دقريثالا نبا لاف بولا ةمدأك ةياور فو بسنلا ةمدأك

 بوثلاوبسنلا ل ,قوهدحو خفلاءبوثلا ل_.قو فلا مضلاءبوثلا ىفو مضل ايبسنلا قفى

 رى هرم واللا ىف ةطآاخما ثيل 11 عمو لاه .ديصلا ةيداصتام وونضلا اما فلا
 ا و

 ءلشادملا» نءامنباملدحاولا ئثلاك اريصي ىتبوثلا ىدسةمعللا طلاخكاكثارما ف بسنلا

 لخدفمباَتتل جدتار رطل نأ أراكلا وراسل اراصرطملا مطار و ةديدشلا
4000 

 هلكشو هقثوحاديرطو,الكا اذه مل مالكلااذهلاقب ود.عسو لاق صتاو ضعي ىف هضعب

 ةيورلاف هعس ساو هعسو أبكر قبرطلالجرلاا ماو عسنانيرطلا ماو

 سقلاو ها لاقو 0 المساق رطلا هاني و 5

 نجل اذار دع رح[ « .اهئاسك ىلع سول ملَعما

 2 رطل ملتسالاقيانص ودعا ن م1 مرام سال لالالا مسا ميلتسا
 ريس 9و ىو 0 2-2 موم و

 مالم لبوه امووووبخ دسم رسب هل اهل ءانبارشنالف ىلا عك قيرطلاو

 با.غلا نم ه سن ململاو 30 بتعب ةراغلا م ال 0 دشنأو ةغشح ىأن علتفلاديدش

 لاق نايل ءاكس حشاو عساو مدعي رط مخ برعلا ناسر :ةدحسأ ةينكم الواو

 7 نات مدان ومس اهلا ارداودلا ف بيذهتلا ) م) مما نمالدب اس :راوهدمسنبا

 امن ىشلا ملت مسدقو عقلا ملا .( من ) قيفاغللا ىهو مسلحو مسملاهدحاو ةقيضلاةيدوألا

 نملة رق سال للا يد“ لجرلابو اظاغو هيا ليال |

 نم برص مضلابمذنلاو همطا ىأ هالو بسال لاقي ماطألا مان ظ

 ةاورو رصااقنوكت دكهم لس او لاق هنوف « يلا ريدا
 مس مس سس يسر سسوس ار

 ةرابعملا مضلابمغللا وهلوق

 مضلا مخللاو مغللا وحامعلا

 ندم ىلوالاو ملا برض
 هسهجم هتك



 لصالاهاذك نمل لاق هلو
 هلع لدبأك الاعفءزعلو

 هأ هدايا هلوق

 هرورنصت م

 ىلاق ناكملارماو هلوق
 ىو رسكلاب ”إ_مكنلا

 اضرع لو لعك سوماقلا
 مكحنا ىف طمضو رددحلل

 هحوتم هبت "كير خلا

 (مل)7 .ملافرغ «والالسف ٠

 9 رثلاقفهدادذاناوصىرنالاق

 و وسيوو ولسه ف رب و ا
 موت نير اعومد ضيفي 3 امهالك اهيلادالم اجو

 سود وه

 ىربنرادشنأ لاتقلا قودعلاه_ّوَتحا اذا رلا مكاو ,لاتقلا ف ّرهو رمد مساو

 سم 2 ”-ه- وو

 | ٠ عم ناك املس ىلاوملاديعب 2 ةكص موقلا صدق كننسمو :

 ةهئؤانشلار ملل ف درا 0 قاد هرفظو ريسأ ىذا يللا

 املا لج رلامسأوأجلاو راص تح مةلتقاذاع ءوقل ١ث زوالاتغلا عضوم قو لّمَقلا ةهظعلا

 رفعت د>حىف ةولادةلاهجأ اواهيفد رمغ هلو اماعدح لفي ممتن ذالك و

 رهَعو لِ رن لاتقلا هل أى اهبل فد زلتقد_هبذا اراذخأ هنأ هن ب وبمالسلاهيلعزابطلا
 داو

 لمس ثي دحهنمو لاتقل لأن ةمهاز دة رعي دع هئمو هسر

 7م م 7 مهارة تع منيح 0000

 عججاولاتقلا 8 ومو نرحلا ىهةماملا ن م و رخ 1ثو د ىفو ةمدلمملام .ولموملا ثدذحلا

 نمو* لمقو ىدسل نب وذا ةن كايت داك اهيفمهطالتخاو سانلا كابتشا نمذوخأمم الملا

 ىارغالا نبا ةتفلاقلاتقلاٌَسلكاَو تقلا برحلات اهلا اك

 رعاشلالوق يكاد هاش ربا لاف ف ةو.لا.مهمود-ن علاق ثدحةمَملا

 رسملا عما يف بذل ىت وافد « ايبا ملعب

 ةمال يي مهرقفر ةننتقلا ةمظعلا ولالا هيوشلا للا اذ رللا يللا

 ىنىاشلاو فيلا تلعب ٍخ ”الاثد دا ىف ءاوقكح وهولاتقلاو .:امهد_>انالوق

 اذاعه صوممكح ًاذاّرمالا مك دنفو مال ضو ناكس انلا فيلأت وحالسملا

 لءقوفارعالا نبأ ن نعماف تاكملابمللأو ناكل باه ميِناكلامكو رمش ءىرهزالا

 8 ضرالا م]

 5 ىوس هو هو« 33

 اههانلومامهعمآزر شد لو 0 ىّدرلاةيْحاملي مارق ا ةااذا

 رهشلا قامو صل جرللاقهنأ ثي دا فو برضلا ىلاحاتحاو حربي ف فقواذايادلا م 21

 كايت وربنا قماح مسن لاق ةوقدجأ ا لاق نيموي محلا ةوقدح ىلا لاك
 سلع ةعرع

 هيل ىشلا مكوه لجرلاملسأو حربي لفماقأ اذا ناكمم ايم 1 نماهلعمدريلفاهدنعفقوىأ



 4 (ملل __جلافرع ٠ مالالسن

 لك ؛مارانو رع و * لبن 0 رع مص نم دشنأ ديصي وأهملاح رطب | لك يمل زار اماه ارمطلايطأو هس لمان ان مكس نمو. باعث دشن اماسد وعلا 1

 ىعالا لاف مكسلك اتالم ءللا |
 هان هيلو ىىاذموعم

 مط قرزأهعشر 35 اوصلا ناك اشنح لدن ظ

 مخالوهف معلا مصل مهل أخف مه موق كلو ةغل تفل 200

 مهد عك اوم الا هتسب يف كي لجرلا م1 اوهلوةد ىمدالاو تل ل قنالوى :رهوملا لاق |
 ظ
| 

 لاق محللا هنع عزام وهم مظعلا مايو معللا ظ

 ظ
 هعمباضر رف حج مس اان دي 0 همدقم هسا انماعو

 ”*نوزؤذس هع

 33 ةيمف همطع لكدلاك ركبم 2

 سه مل هدوم و و

 ةمادك تولو ق انا تتوج عام نبالو رمان لثمن ايرون طوال بدو

 هج 2: ةمنوملا ىلا نال ءاعربقو سأول اجو« ىهناف فاول

 لاعب وممعلا ١تغلب دقاذا ةحالَممَمْصْمَى رش :زالا اها ل ءفال وقاعمسل | لام م رمل يتيزسملا

 ا

 باهولا دمعل اهرمثلافو تلات باذاضيأت سالو مدل فتذخأ اذا ةبلا تبل

 رابسملا اهفز وخالف اهقّثدعي محال ؟ممظعلان ودلك محلا اق ؟ىلا اصشلا نمد الثا

 نق >التلا حاصلا ثيدححفر رخال نسا لاق دّغنمواهموب نممَحالَتت و لاعمال
 0 ا

 َج را 1 قالمة قيضةجالتمتأرهاو تمعتلا وتأرب ىلا نوكست دقو لاك ءدللا فت ذأ ى أ

 ”لانه ناكةجالاهللاقتيانغا ديعسو لا ءاقث رهان نتا حرا 1 ىف |

 ناف كنا رحات .ةاطل لج .رالاقر ع ث ودي ىفو ةجحالستم مصيالو لاق عاف نمنح

 ىلا ىهلسقؤ قالا ةقيسملا ىهلدقدا را نوما نالاقةجال تم تناكحابنا

 مزعل زا ولثمل ىلع 2 سن الف ضرع هيلا و 0 ردا لا :-
 7 ىو 2 -95 0 و ام

 قزق ذب متل مقا تيا هلق ىأودعل !نمال_بروت هنا

 هد سنباهدرو أب وجنت ةدعاسلاك ليسقلا للا 02 نه هبرضاكأ
 و ساه هَ 5 < 7و مو

 ميل مناك د قنأ ك ثالذ 3-3 هنو ضعدق ولا ك1 لكل

 ىرهوخلاهدر وأو
 و ه 6 < «هةهو<- 5 ١

 ميل مناكدقنأو رغالو 35 هاو رض دق مول رئاولاقف



 ملا ملافرغ ٠ مالالست 8
 82-2 سن دوم اه

 : مال جرو معلا ىهتئارسكلابع و ههيودنيولا و مالا ىلا امر هرقناك اذا ملمع

 مللي هيلكم لفاريثك لك ااذاو هدب مشو لج لا مهو مدلل او مصشلا سد د نأك اذا

 مل فاضألا نعةريخالاب مك ةماَك مدت دسحلا مل 1رنك ل 0 ووصمو

 لوك أمك لجرو تاقثف تاهت أ تدبسم لا تةلعابلف اهنعهللا ىضرةسشناعلوقر هند

 عبو ىلا مآمل و لففلاك لهشفلاوهتعاكتتقا اريثك همم لك ؟ىذااوه ليقوهسلا م مرق : "5

 اهلنافرزاحتاءذ هاوقتا ارعلوقفو مهم دال ذكو معلا هد نعرثكا اذا مدلملجر و معألا

 الممل وا رؤاك وارسل ناةباو ر فور للا ةوارش ةاوش

 : دس عنوكيىذلام -اللاوهمعطب وأمللا هدنعرثكي ىذلا ماودك اري ىذلا ملا بل و

 نب كلاملاق و سلا ممعط فئالا,عوقلا تحل أىمضالا دسسجلا ملزيثكلا يحلل اوم

 اعيض ف صد 5

 و ءأئد هرعائءد

 عني سدلونب رعلا و 01 رج متو ينط شنت لاطتو

 سايقلا اوهو رعت لاف فلآ نتن موقلا تحك ئمضالاز غلاف و اني رئاهلا داوم لعج لاق

 لكلا فصي رجاَرلا ل وق ىف ىععضالا لا ومكللاريثك مككو
 َر رض محلل اهماعطا فلم طناو « رصشلا عادا مل اهم

 اودحأاذا اوناك ينارعالا نبا لاقو نيللا ىلع نق الاكياس اهمعلشما رالاق

 ف كرلاذا لاو ىجمدالا لاق امركت أ أو ليخلا هومعطأو مهراغسأىف هواجنو محللااو ب ناللا لقو

 لك ٌونئذلادا رأةناف لها ومسللا تيبلا ضب هقلان ا مالسسلا هيلع هلوقامأو للا نكيلردهدلا

 ىروثلانامفسل جر لأسونيمللاتيبلا لهأ ض غلي رش [ثيدحىفو احس انلا مو همف

 لك ةنورثكي يذلا مس مأنيممللات لاله[ ضبا ىلاعتو كرامتها ناثيدطااذدتنأرأ

 بقتله أورسللا تلا سل ةوقامأو ضانلا مول لك انورثكم نيذلا مهنايف سلاف

 ؛طاوهولاع ونموها ؟نورثكمنيذلا مش لبقو 00 اينيذلامه

 ثيدلا ىو 5 عدى يب هنكم اذاو »+ هلوقد_ذمو مهياتفيىأس انا مول اءنالفو

 لك ام زان ا *ا ايم وخو رقصلا ميو هيخنأ ضرعف لح رلاةلاطتسا| رلا رأت ا
 موز موا ت> هوو«

 مالمكأ ل «لدبنومملل مل مدلصو محلل مطم مداضو مح دال عتبوس اتناول حللا

2*0 

 3 "الارق ادْدَبلَدقو مفي واد هددت همعطيأم علو ىر الاه هتمقو زهد صلا



 #1 اا د ان ىارملا 7
 5 0 امل

5 , 
0 

٠ ٠ 

 ١ (مل) 2 مملافرن «٠ ماللالصت

 ءاجو اثق ىلا قلو ةيادلا مف لحسن ىصعو ألبح ماجن راههجو نمل عقومشباداةَكيو

 ماِللاو هطابر ضرقد 5 وءاج لاق ءابعالاو شطعلا نمدوه وهو ءاع ىأ تال ظّدلدقو

 ةيأدلا لب لاهت تاو وقنعلا قيصىلا نيدسلا نمنوكر لبالا تام نمي «نمب 0

 اًذاٌدأ تمد و البهاق نأ هنم نس دح أو عما 8 ودمرت -الا ىلءسنانتقلاو

 ودوام !طىذ-ُثاكأى ءلئةضاهدملاثي لدعىفو ضناملاهدشنام ماهل اوا مضر تركنا

 مففف ماها |عض طورانردشت مدا عنق ةباصعمدلاح و ع نوى سعجبا ىأىرتنتسا وقبل

 ٌةمْدَللاَو رع ولأ خف ::راادمدل او لاو صرالامالعأ نم علا مْ و هسعوذىداولا هَ .وةنادلا

 * 5 ار لري « ديززبئد اعلاف ة-- ل ىدومللاوةضضلاب نم أمل ملا ل, هلا

 نضضرالا ةمدش نمربك ادلى ربنا لافو ةباظعلا نمر صد .ود ىهل قو اسرفتففدد

 غرولاوهل قو * محلل واهية بارغلا ىدّتممال * ءارعزلا ىلا نيمهدأ لاق ءايرمانودو

 لطخالالوقهئمو سذهتلا

 ادجه نهارسالولاق نري اح مام ماسلا ىلعترتو

 نبا لاق 7 . هنا تةرااذا « ةيورلافو يشمل ىهو ىداولا سف عج دازأ

 ردلا ىف ةكدم ىهو سوططاعلا هج لا هبولاخ بالاك كرنب هاو ى هوة اهدحاو ىلارعالا

 دي لاو # اموطاعلا مابا « ةبوراد_ثنأو اهيمءاشتت ب رغلاو

 لقئمو فذ مصللاو محلا ١» ناهي ميو ل جدا ملون داو هوم

 لؤقو قالا فرج ناكل عقدوكينأت وعوهسيفةغلم لاا نوك.نأزو<فورعماتتغل

 هلم هسمسو م)

 رذدصملا ىلع ذولا مل ب ضتفم ولا نوي سنازااو 3 مضر مطل راج عضولم# جااعلا

 لوغلاو ألا و . تتش املاب لال نع كرش اوشا و

 مالا تمر الا 0 د انءاودلا بكسر

 ه5) و سرور

 مانويل 5 مسفوك دو سس

 هبل ارملا مه اولا قمل ئشلامكو ىنع عض طرعأك دنع اهتراك نايعومللا تش[ نيرا
0 

 تل ىأندزاو مسا عرار مكس ار ءالا نبا ا ممقلاهيفراص عدرا مس

 لحرو نيون ىأ مل ميد لج رت يكسلا نب اىرهزالا نتا هان «مزوصنموب ألاف ْلوطلاوهو

 هياورهذه جلارذغم هل هلوق

 ”لمكشلاىفىذلاو مكحلا
 م رعلا ليدل مبنذدل

 مجللا ارجل ثم ؛سمىلا

 فل طخىف فلاب ةبسو
 هبتك بيذلا ىفاذكو
 هيوعم

 لمكتلا ىف هلا ترهوهلوق
 فاؤملا طع

 ملا ماح م1 اماخلالادماوعأ]
 هوددعذ ماكس



 هبتك ديس ١!ىأ لاق هلوق
 هةورعد

 لصال ىناذكشةموح هلوق
 هلوقو ةضوخ مك ا فو
 لصالا فادكه امز_1

 ىو هيف دهاشالواضدأ
 دهاشلا مف وامدلملا يكمملا

 معتصم همك

 02000 هربا « الازم .
 ورم د ع » ج شهسدعصس

 ٌملَمَسبطأ ست نمتملو 3 امنورشب اذه مافُتهل

 ل.جلوقدشُ درملا تعمسن اسك نبا لاق متفلااجاسجروا.نليفاذارسكلاماهاف ثُم

 .. جرمشملا "امد فيزتلا ب رش « اهورقياذخ ا غافل

 تم ةتلوقي هريغو مذلا لعتفأ لوقت مةديزوأ ةعسر ى أن برمعل تنبلاىورب وح دلاب هلأ

 0 ارفلالاك ماشالاو وفم هلا ىلعناك اداوماغللاو 4ةفنالا فرط ىلءناك اذاف

 الانماء ناوعكمثيدسح فو ةسنرآلا ىلعتاك ا ارباغلا نم مويسفلا ىلع

 هللا لسسفرامغلا نمهلام ابباوثلا ةدازىف ةمعر+- هر امغاو ماثالاب وهلا د شوهو ورغلا ف

 - ند لوقو ماثثلان متسقللا نسحلاماوةلوحامو ننال ا

 0 م ه2

 لطخالا لوقو اهدلج هنأىدنعو لاه ماثالا باعث 5 « اهماثلن ءدبشنلا فشكتو «

 راقلاو لاهم »* اها اء تاك نمْفُشَلا لات

 مضاد ره وجبااهلبقاميامَلو واهل آو 0 اذا هذهل راثلاو د وحلا رمصفنادا ارأامتا

 ةنسح ىهومانللاتد_كاذا تف وتم اواَملا مس هرم تقلا سم لا مللاو 0
 ع«سو 19و 54 2
 ىلارعالان بادشنأو ا ا ا

 ع و 5 5-2-6 هد 4

 رضصلا ىدار 2 تنل * رم تاومجف وصل احن ر
 س "6

 ١ لاه و5 ةراطا كا ما واهرسسك اذا هغحت ةراخطاربسعبلا م 58 رهو 1

 وه هر وسسلافو فو رسعمتأ ذل اخ 0 هنأ هتامأ ارمله راخلا

 هقكفهلعياع لكس نمثيدألاىفو سرفلا ولسا ددقو مومو تملا عججاو برعم ىسراف

 معلابدارملاو مايلي هسفنملب أن علثع مالكلان ءلسملا لاق ةمايقلاموي ران نممابلب هاب

 ويقر ةالضلا نسحيالو مالسالايدهعَّتي ديد للا 0 همزلن ام

 رابغ ردا هنأف ما رو ل اللحاف ناج كو ىلصأف يك ىف وأ لوقرفاجتق و

 كالديىأ م4 ءاممهتمقرعلا ا دا هدو د.عولا قمقسا عام نمو باوللا في زغت

 ماجا عضو مما ةمايغلا مور محملا ف يعي مالكلا نع مهعنج ماج ةلزنعمهلريصبف مههاوفأ
 نلعث دشنأ تلا فيلاوطمادناو ةلناومهو مهلغ تيار مداد

 املا لانش وًاهيفنوريغي 35 ةموح الان «ىادعأض ادقو

53 



 ك 09

 قيقا أن الاك اهناحةدوجو اهماكح المال تيمسةئيصملا عردلاة مالا هشعب

 : : ضيا ةم اللا له

 ليبارسلاق وف نمضبسلا ى مم 5 بؤ دلابحالا طقس قلبي

 هلك السلم لع ىنغالا لاند

 ميلا فرخ « ماللال صف

 01 ساو 7دالك 5و

 مجالا نكلي ماضن هو 31-0 مال دومتا فاكر

 اهنلخ نمواهيدينيباهجورفو عراة اللا لف هريغلاكو

 يم ”دللا ح ورق ناك

 . ٍِع . ل و 1

 هعضومىروك ذ ذموهومالسلان : ا وةعبام ا واضيأ هنء ةمءالملا ن مرا م اليّتساو

 و نر ةم

 ردخت نيع ارذلا لع هس ىلع *

 امنادمع واهديدح نادشلا مل ١ .1عاجى هةر لاق وةفن-وأهلاقناد فلا ةادأةعامجب مولا

 3 0 نممنسل ناسنالا «لضيامل حسصونا دل ةادأة اسجل ىرهوما

 نيعاه عج ونابعلا تي دل حب 00 رحت ىو ةحسلاة م ولا كار ءالا

 سأرلاَئ اماما ى 5 سقما مولا تتر وتلا « لاك كسلا مولا ىرببالاق

 2 لاق لجر مسا مالو

 اهاضقن مف قىت>احىب قيل * ما نب ةنراح سوأ ىلا

 اهاذت > االوّلاعتلا سالو 5 ىدُس نا لئماصاا يطول

 بتل لئمر لا ىف نعطلا 41 0©] فتكلا جالتخ ريالا ىارعالان با 2

 نمدحاوريغتعممىرهزالا هد عطاك وفا هنعطاقأ» رم ىو رسلان ريعبلار كتم مَ

 لاقي عثنبا لاك بارتونأ لاك اهيا نعطاذا هرب ةنك معن الكلوي بارعألا
 نعطاذا ةرغنثلاءتتلو ميلف ملدق :ودعخاو نما رو ملا كف اهبل ةرعْشلاَذْخ

 تامالئو اأو والورع نوتاملا لير ةراخجا تدآو هب هرضهدسئ شل اأو اهيفاهب

 درمان 0( حم ا دانيا هناا مايإبقىأ منا

 مالو فالا لعمان ليقوم تءلدقو هفنأ أ ىلع هتماسع لج رلادر واهفن ًأىلع اهعانقتأ رمل

 ناك اذا ءارغلا لاه تمهل وب مهرغو مغلا ىلع تما لوقت معلا ديز ولأ ةدرآلا ىلع

 لسقتلا دارا ذاف مثلُ تمكنا نملا ةيو ماهللاو وذ فن"الا ىلع ناكاذاو مائل او هف لا ىلع

 0 ْ رعاشلا لاك ملأت آتلق

 ىلصالا ىف طيض مللا هلوق

 رداون ىفىذلا ودو جتفلاب

 مدعم رم كيردضلاب

 اذكهمتلت تغلدقو هلوق

 مكحم او حاصلا ىف طيض
 قالطا ىذاقمو اضدأ

 لقب ان نم هنا سوماستلا

 21و حامصملا ىو

 سلف لثماُمَل بعت با, نم

 ماثللاتدشتْمَدلاوتهاتو

 هسععم وك هأ



 مرا 4 ماير + مالا لسع :
 نبانع مالوم . الأ عمو «هيشوهلثمىأ ءساناون الذ مل نالفو نسععإمأتلا ونائيسشلا
 دقنأو :ارعالا

 51 5 مذ

 م الأس انل ااذهوَنيِدْنَ « دحأ ىلع ىنتخال ماعلا دعت

 تجوُردياشن أر عشيدحىفو نومئالتملا ل قو لااا نمل ماتا ثبت اولا اللاوو

 هلكشى ألاجرل نمار 1 كنتو ءاسنلا ني 06 لا كتم مل سائلا يأ لاتف هتلتقفاضش

 ىربنبادشنأو هطسو نمهاذلاةزمهلاّن مضوع'اهلاو هلم ةبرتو
 . 8< 5867و

 رودنى لعن حنف ريع او 5-3 تاملانل نافربعتن اف

 ةرمشعلا ىلا د العلا نيب ام لاجرلا ع نمةعاججاا يأمل اهابشأىأ تال لوقو لاهخال توهسىأ

 ه هَ #7 و ع همس ج5 10 2

 ةموللاوةم ”اللاوء وش لكن م دا لاو لوقصنيدزوذ أو لاق فيلا ملا

 دب :نيئدعلاف اءالولاو لالا نم لجرلا عام
 ] مخ ا ا ءءء

 مولا فنهعلا لعشر انلا نم »* مب ترا ىح

5 5 

 هللاءركح ل دحقو سابقوغ ىعاذهو لهل “ولاه ممبوعردلا أ اللاو

 | العجوهرولااواك أوةنيكسلا اوم لوقي همس رعي ناك هجر

 000 ه7

 ع الماجوا مس ةدسسبع لا نعقربسخ الاهم“ الق وهم مالم" ةلمساَوَد اودم نانحا وناكف

 لاق ةمالل
 و هيما هدأ #هر-ةه- «5 و هس يوم 5

 دوسأهيامم نمدنفكناك ه 0 * الما ءامللا ةرتنعو

 ا ةدامىهلمدّقت كيك هل أوق ْ

 ىلاهدركلد نع قتيلا لما ىرفلا اءاهلا ناكملةرهع طفل ىلعهلال_جثناف ءاحل فلا لاق سيعم ما هنثأك َُك

 هدنعام سيلاذا لجرلا م“ السما دقو ىنارعالا نبا نعاهلك حالّسلاة م ”اللاوكناكلامفريك ذتلا
 ه7 7

 ةرخعلاو دو فيريورهغمو ضب دعو م

 مط ىراقلذ خاب * ىف حنقلا فوم فدا

 عجهناك سا قري غ لعق ل ثم مول ىلعاضيأ عمج وعردلاو هوةسم *العجم' اللاىردوجلا

 فرصناا ل ثيدخلا فو عودا ديدبشنلاب مالو ةماللا س لج رلام “السا هريغ ب

 حوراتايمىهأف مالسلاهيلع لير ريح مأنأ أهتم العضو وق دنا نم 0 ىل_دىبنلا

 زمتهلا كرتيدقو هتادأ برملا ةمألو حالسسلالمقو ع : دنا وههمدم ”ةللا ظن لا

 لاقو همزالتودسحلا النا هنالدم الى مماغاو ةم'ال عرلطوةمئأل فلل لاشي و انين

 800 نع ا ببلا



 عا _(ألل _ملافرت .مالالمت
 1007 - أي .6 و 3 2 0

 اوعتجااومأتلاو موقلا مءالتدقو قانثالا م"اللاومائللار ذه عوقي ىذلالاعفمو ل_ عقم ىلع
 اهقاوااصّئاذا نالجرلاو ناي رَّقلا مأتْلا لاقيوالهتاواعتجا اذا نائيشلا ممالتو اوفا
 : 9 + اىدعالا لقال

 ء-و م1117 85و

 املا دقات أن كسيكلملابسانلا نإ
 توم 5 ةمد 8مسودعو

 اهقثدق حالا ناف 5 امهمالي عمت ناف

 ىأ ىماليالدئاع ىلموتكمم ؟ناشيذحفو ىنموألب لقتالو ىنقفاوبىأ ىءالب ماعطاذشو

 - ركتوهو هلل صأ الو واولاب ينمو الي ىو ريو .هقةزش لا نلفظيقو دفا وىتفاول

مككولمنممكيألز ,هرذ أ ثيدح فو موال !ند لس ةموالملا نالقاورلا نم
 اممدومعطاف 

 مث تمس

 امأالع ءيذلام" ًالومكمسال سالاوةزمهلا ن 7 ”ةلفنسا لا وراد عونا عاب نولك أت

 اذانيشير هلا نيد ا ءوموصلا ملوع ورا الابل ل معالو

 قف :ااذاو تعج َتلصأ اذا ةسمال م موقلاني تمءالو متم أع جيتس تيفو

 ملاوموللا نماذهاهناف ىنوالي يلقي الو يمال الماعطاذه ,هلوق«نموامأَتلا دقؤن ١ امشلا

 بلعت دشن و سانلا ندب قافتالاو
 9 ساء 4 5ك «#هس ه+< 0

 اهيل دقاهوجو تيأر 0 بان اموتتمعداذا

 7 5-6 ان

 ىقفاو سعالا ىنممالو لصلا ءانعمو ةمءالملا نملعذ مثللاو ند اعجماسللا فنك زمهلا نيو

 اذاف نوكيامدو با وهو ىرخالارهظ ىلي هنمةدقلا نطب ناك اموهواضعن هضعب عالي ماَّوُل شددو

 رعب سوأ لاذو باو نا غلو هت نارهظوأ نانطت قتلا
 ةهءهع هم وس سو

 اسف اوه ءاولراهلت ار

 ك دو م

 98 سلا ىسعالوقهنمو ماو شيره“ الوهسو

 مسه 1 - 95 و

 1 .نىلعنيمأ الن ةفا #3 ةحولتمو كلس م.م طل

 0020 5 هس درو م ص 6س

 لىتاا ىهو ةماعلا ١ لل واما ل هاج طفوا رخل تمئالو نيمال رك ىؤ ربو

 ممول ودتاه قدم المسلاو "الو نوكيا مدوجأو دو ىرخالارهظامممْدعلا نطي

 هعودصت ددساذا مُهُمَعلاتِم الأوءاودلابح ردا تم الأشنللا ماو ارباذااساعتلا رخل |

 انلفانانفل نئرصْتلا م أةئارباج ث يد _تىفو مالا فهتدذ اذا َعْدلاو حرا تثالو

 مءالتو قفاووامهنب عصب اذا نيثيسشلا ني مهالو مال لاقب امس ملف سالاءاناكتسص |



 ١ مايل نا دو 4 نذل + هك سرا تاوطت نيش ا 3

 000000 1 اوما يتلا للا تنل يو ا

 53 - نيا هو .

2 0 
 ا ا

 هير راقا و

 0 ظ
 و

 لصالا يذل يلو ,ركلاولادض مول /( مالا (مكارب) /
 *و< ده ه5 72

 أوهفةلاعت ىلعةم و لم ىلعةم لمد لعامول ويمضي لجرامٌولدقورنلا يملا

 لاح سأ .ةريغ ىلع مال ًارعشلا فءاحدقو نام“ الع ءامّوأومانل موقن مم

 2 ماع 7 ًوامارك « منكن نيملادوسأ م كتعلازاذا

 امركم لوة فال_خنامأ دامو قارا وذل الم لاو فورعملبج نيعلادوأو اراهصام الم_ساوهلوق

 5 2” 5و ليمصألا ىفاذكه أما

 م الّدساو سوماقلاةرامعو أم م'الأدق لاقي 3م لا لادخ رهظأ م“ الوم“ الما انوام“ الما نوفا هلل الجر الاعيو
 نبا نع هده مان الو ماموهفأجك بلع سانلا+ ا :الإلح رلا|| ها اماشل ,هذذئاارامصأ

 وللا ىلاهبسن مالو الو مثل“ ءوسبأ ةناكسصا ذا مال الما امال ار 0 او فارع الأ ْ 0
 ةرايعزلاهيستهم ال و هلوق

 ىلارعالانبادشنأو لج رو سوماقلاح رمش

 اروع ناكنمباروعلب قطب 0 الم لرارالا كامو فاير انك دلع
 1100 : دش اوم الماذكوموللا

 0 ماللاو+ المو ميسقللا لج رلا ملا وماثللا نأ ىذا ماما ومانللارذءبىذلا -الماو م" اللاو تببلامورب ىارعالا نبا

 ههف#*هرتك

 ىلع
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 2 ن7 ا : 0 1 هديبزع / 5 2207

 لعزل ناهي 2 50“ 2 ١ 1غ 1 9 9 , 7 / 0 < : ىر 1 4 1 2 5 1 7 و

 اف ده لكلا نو

 يجي سب بسس يس يسم هس

 اة بيس سا ب سرج

 وع |



 'ادول غ | ويس

 1 (موك)  مملافرح *« فاكلال سف

 35 ةلان هاو د ينأىلا موكا ىلع ةمايقلا موننو يح نيدحسوملا نماموقْنث يدملاهسنمو

 و 5. 8

 ةمايقلامون* ىجيثيدسحلاهنموبم ”املان ءاوةنيىااوذ(يوةموك اهدحاو ةفرشملا عضاوملا

 ىو باشو اعط نمنيموك تأ انوسدبلا سدس يس راما ول

 ةدع سود سس

 ءارجحا.لاقو ة ةسضق نستيو ضذنسسرا ناقلات هاعهسو سنك لم

 لكن م عجب ىأ هيفدلا هينا هيفهرابخوىانجاذه ىريغىرغىطس اءاضيبأبو ىرجا

 مساع | فلا ووك انس امهضلانوهل- قو ف اكلا مظل مهدعل واغالءواهءفروةريصام نمدخاو

 ناسا نوكح, 0 ل١ ليقو هك كو اهءاكوريبكسلا حي رمل وكلاتدسلا اولاهلعملا

 اماع انادااموك اهموكتماد نسر لان دوك 06 مكدافسلاف سرا ١ وسشرلاو

 موكلا لصأو بارضلا فلاب موكل اهموك عم مم الهلا لمس 7 رق ةقدصلا ل ضف ث يدا فو

 سرفئللواوك ان رامعلا لاقي ىعمدالا رابجو أ لغب نمرفاح 6-22 وعافترالا نم

 ,لمّتسس|دقو سايقريسغ ىلءةح 6 0 واضي رام ماك ىنارعالا نبا لاو اهماك

 تالا نب سايا لاق موك ماك لاقت نا رتعلا ىف هس
 ا 02 2000 ه 5-2 م 520005

 ناب رقعءاهموكت دهب عع 23 تدغذا مكمأ كم ناك

- 051 

 هناي لح راموك دقو طن لود هسح قل أ عاتملا موكو هعفرو هعجئشلا م موكواهمك شي اهموكم

 اهسآرت عفرو بارت ن مةعطق تعج ذا مضلاب ةموك عامر لاقيهيفاهعج اذاد_تاوبوثىف

 ةموُكلا ليمتنبا هريغو ماعطلا نمةريصلا ةموُكلاو ماعط نم ةريصكلوق ةلزنعمالكلا وهو

 نام وكلا 2 عسب او لم رلاوة رانا نمنوكي و ثلثو ناعارذءاسمهلا ىف هلوط عفت بارت

 موكركص ذثيد- كلاىفو ءايهسلا ل ثمفور هيخايمكلا دديوددتلا تام

 رايد لسان عضوم فاكسلا مذ د انا د ورفو ماقلع

 تتدسملا ةأرها مساةموُكو ىلاعتءلنا اماصرممم

 عباصالا فارسطأ ىلع دوعُقلا مامنك الا انه

 ه-تءادو هلتالاطتو هلّسمك !لوقت

 فارطأ ل ء اما: كم
 هيلج رعباصأ

 *( ماللا لصفهلو أاريشع سداسلا ءزحلا هيلي و رمشع سماخلا زا مت)»



 لايصالا ب اذك هيت هلوق

 ةضس قئدإاو اطوسضم
 للمهملاهاخ اهب ع مكحما
 هحناكهبتكه ررحو مذا لدن

 قاذك "ىدع نم ةلوق

 قىذلا وب ذهتلاو لالا

 لدي ال_صاىلءةلمكتلا

 ريغصتل ةغصزكل ى دع

 1 هسيععم و نك

 59 000 مار م قالا لمن 537
 0 رت تقفأ مهردمك تريجأ اذال وقت وزيبقل ىلع ةدعبامبيصن كدنعالج تركت جي ذةبنا

 تيصلتنش :- تشاو ليلقتلا ف بر ضيقت ريثكتلا ف هنال برب ض هذاك هدعبام تظ فخ وريثكس |

 372 ةيبكلاوهومكلانمترثك أ |تاةف«دتةرصوهرخ !تددشاماتاعءاه تعج ناو

 #0 هنع يلع او رامتو ا يح ده دكه دل م تيدا
 ها ا

 07 تاو 9 7 سعرا 2-82 م

 ياس هس

 جر رتخ حر -

 يرحل ةاملا برطاوةرسنلا نعوطمهكنو

 ظ ميهكو ماهكو هفةماهكم هك مهكه لج رام 5 0( ةحار ا كتل اوةسدافلا يسم

 ع2 < 2و

 موكشي)“ ءاذطلا للا كرس 5 هينتح هباصص أ راماذا

 اذبأ اهم وقو دنع الرو نسم لت ميكو مهل وقم اغلا نعع ىطنع ءاهك سو

 م
 لي ىثماهك كذب نإل_هجيبألتةمفو و هد هل ءلدلك 1 عطقي اك 0 فيسو

 يع امك نال كرهومب ماهي ناسا بي دسهتلافو ةعال_لانعىلد لك بوك ناسلو عطب ال
 3 ود هر هم ©-عو 5 سهم 5 < يع 4

 هيفي لإ ا قرولك 0

265 4 
 184 و

2 

 0 يا ازتبسالاو هو مكمان هس وس بلو

 ٍفاكلاتدب زق هك لسأ دل 52 َكلْذِك وبيها ةهاكك لثم يلابةماكهكو لا نجلا

 كولا لايعلا بأ لوقشيلادشنأو ء وكي دعما + كل

 ٠ لإ بقل تديشاماذا * 516 الو

 في يب ءالأ نا ا دق أيبسو* اهلاب مربدهاكهك الو #4 دسعو أ ةاورو

 ميظع موك أ انسانا مية لك معلا وكلا (ن» وك ( ٌناجحذايبلا
 3 يا

 'آ '!نعاشلا لاف موك حملا نوكأ ريع 0 موك الا ءانسلا بز عو «: فارعالانبادشنأ

 ظ موكا ١ آلا لعماتسآو 5 ٌتايظاخ ند >اوُللك باكر

 5 .مانسلا قمل موكا وفتل هاون مانا ةهطعءاموك ةقانولبالا نمتسعطتلا موكل و

 أ انا ة مننا |ىهو ءاموك ةقانآةقدصا امم ى 0 1!ثد ربا

١ 

 ا

 أ

1[ 

 - و عر ةرع#

 اواو ةينتل زم هلا بليد هنهقأيقثيدد 2 !هنضَو هيلع ماسلا فرمشم

 ةسرلاودلاع جفت سموك أ لبحو
 2007 ه امص مو ع

 هنو شل كفي * [ةقاود لاء وكل قولا او

 7 --- 7 سووومم د

 / هتتهكم لتس ا 5-5

 هنمو

 "ندي



 ه6 _(ك) 0 ملاقع « فالالسن
 و )ىو #رك م 37 5 8ءرممد

 اذانكو ىغاذامكلارعالا ب 5 #00 5 ديب لوف هو دور اور

 3و # و

 اوك ةمئاوسل ىااومكت هلوق اوك ذأسانلا تدل مئوألب 5 ءارغلادشنأناممشا الت

 ةس 5862 7-2 0000 ودوم

 ىسعملا( جو هو تاهت ل عكا ْ

 هس سو دك - نما

 500 وبارك ان.اغماكك ل روابي ى >2 5ك وبايشلا

 ماكمكلا و بييطلا !اها وذأنموهواهؤ الس ليقو ورمضلار مث فرق ماكمكياو محلا يشك ةظيلغ

 ريثكشلام 1 قسد لفراتلاق3 لمت موددععلاو ارو هو ما مكو#ق خلا عجل

 كا كلذو لوطلاودغملا ف ىهانتملا ريثكلا مالكلا نعةينغمىهوريثك او لل فلا بر عمو

 تيهذولف فا ما اممأ ن وثالث أن قرمشع أ كلامةرم *ءاكلوقن ءذلذ كانغ كلامك تاقاذأ

 نعيد ولة ذهن أمك تلق لقدأننم ريغمت'الادبأ كلذ غلب: لدادعألا بعون

 اربخ نوكتوريخوددعن عل سم ف مكب يذلا كرد الواه رار طاحخ ايغاةلاطألا |

 اهدعبام عف ايل فاه طرا :راب عنا هد ع امتركنر امج ناب نع ظ

 تةكماف امترصقم امىلاتهذهشعتلا قاف أت نمل صال قاهتآ لاق لاقت تسلا

 اذكواذك كاسح وهف كعمىذلا تلا اذه وكت اةددعلا نعد كرك تنعانانملل

 ضخلاو سدتلاةركَتلا ملاكم تقلا اذاف نما تو ناتغلْن اكو مك ءارسقلالاقو

 نبت اهج .وناذهفتمت مدقارأر راشد كوتناردقع ركل جروكبر ءلالوق كلذ نم

 ضاأيأبستلازاب مسالا كو عقاو نيل عن ناكاق عقال قلع اوناضقنمو ظ
 لعفلاة يق لمت لقب هعف رتزاثأ 3 كك لج مكلوقنف ةركشلا ىف عفرتف لعتسفلا لمت نزاجنو

 انودشأاو تف م: مِاةيضمل سو .:هدقارا ارحاشح مك لوقتفهءلعاعقاوناكنا

 ىراشعق عبس دةءاعد5 , +. .ةلاخو يوتيب كلةعمكا
 اعلل ل نفكر تشمت لا نماعدعنامو ماهذسالاهك 1 ا

 لوةئ:6تاركشلاَ نة ع دعنام اصف ماهفتسالا هيلع تناك ام لربما فاهاكرتفددعلا

 انلعأاه اننذح اقيكق ركنا نم ةيح تلاطلاه ضخ نمو امهرد اذكواذكى دنع

 غيرك ل حز قام ادق ل لافنالاهس لعذلا معيدقتىوفورخ الا لعفلا ل عاف عفرنمامأو اهتدارإ

 اذالو ةتريملاو ماهفتنالا ناعضومهلو نو كسجسلا ىلع ”ىنيم مهمه صقان مسازك ىرهوتلا

 ( رشع سا برعلاناسل ه6 ) ترق

 طيضا ذك ل فاذا كو اوق

 ررحو برذ_هلاةطسل ف
 هع تهتك

 اذك ملاوألب ىعملاهلوق
 رهاظ طةسهيفو لصالاب
 وألب ىنعملا]لصالا لعلو

 اومكتذا سانلات دج:
 لصالا اورتسواوطضىأ

 ةيسعم ةيتك مالكلاق داس



 ملا سانا اتي ًارول لب هلوق
 تدبلاد_عب مك“ ل اةراسمع

 لّدعملا ٌكالثلا ن٠ اوهكن
 اذاهلشمكسن ماؤل ءفتهنزو :

 ند هننياوعدكو حبر اعل

 دارأ ل قو بايلا اذ-ه

 ريدم هتك للاوممكت

 (ك) . مللافرب م فاكلا لسن 0

 ردا رضفنالافلآةمأولاقفا.نعلأ ف ةمكمكتةيداجكأ دن ماى ةبرع نءائؤزرو

1 

 يافا هو كانا ندخل دبا آر اراب نيس ًاءاعكتلالاق و
 5 مله سص

 ْ دبس دهب ]وسر نام لك تنشب دلما قولنا لت نة

 مس امنأ سطس نلف هك هلقو نراك باغ ملا 3 أ اًةباوزقوامطد

 " 8*- 84م

 امي يالا كو ةسلملا نس لسالا لوقا كلا ىأةدكلان افا ولاوتسم تن

 1 يو مادو 2 و

 سس 7 30 س »© 7

 قاس دبىدابعا ارتسا ىح 3 اعنتطلاو < 2 لد كسا

 2 ذو
 8 اس هن ع

 هيك كلذكو 2 رادهتدعي نم تحرصاذا ىح 0# هزع درو و ىرهوذلاةدروأت دنلا اذ هو

 8و

 ظ ممكملا ليلا لثمار 0 مب ًارفج نامل ا كدكاشأ ل ةطا
 6# لل لك ساس اس ا ل ص

 بارا الا ل , ودق ىلءةريخالا همككء كفو هممكتو

 29و ةي .ءو

 او حرقت لول ة مسي 00 اومكزإ سائلا تأ ارولل»

5 5 8 

 نا اويوكت ريدقتلا قراصفءانةريخالا ميما اداو كان اوسكار لدق

 ةيشللاضنالاو نسير اودع ماهوران اذا تلةراكضرألا تكة املا و

 ْش | ةمكملاوةمقلاومت دس أ ةلا و ادد ل

 ا ليتر نر ميا لع سمر زباب

 رعايا مكه ىلا ةواسجن ميلان نر نينا ثيدس >-ىفو ا

 ! : ون

 ا اه-ؤر ىلع ةقلاعملا- يلا لوين هك [ذارااجنم هوز د ؛داهلويختكل ىلا

 ا

 وهو ماك اناا واه شير لذ ايلاهو لبو هضر مودا من سه اهفاعارقو

 ظ ه1 زرت لاا توك لاي هت ىلا تاكو عيال«. مكي ىذلاوعبلا اكن رم

 لاق نط لا هاطع لعل ماو
 م و وج و < 4 2

 ميمقلاو ممكملاو ءملانو 3 ىدع يس لإن ههلابل دعت

 ا <

 اهدي نالواضغام رهو باطرالادنعذالا 1 ىطغامقوذعلا نممنو مكاو قونو ىلا ب ا

- 



 ا )مك مملاف 15 5 فاكلال فذ

 قوذعلاٌماكوهتمور ارق م :رده* لكباو علطلا مك مكلاببذملا 4 يادغجو الا ١

 ترا. سدارأ لاق يس هوي :

 الذ نمو فال غلاك هلرأ مقدما همسأ وأبي هبت يطع فر لك ةمكلاواهب تميزت قنل نط ١

 ىطغام ماك الانغلاق ماك“ الات اذ هلوقىف جاد زلا لاو انني جر اه عرزلا ماك ظ ظ

 فدالاوتنعدشلا نماهراجب نضال مق او ماك اتاذىونمهكموهانجرشنرمتلاو
 9 نس

 ةنك ةوسالشلل لئق اذه ع نمواهرشقا هك .ةملطلا ماك اودوهذ :لتقلا هنتجرخأ م لكو عذملاو ٌْ

 قدر ررغلالوقىفرهثلافونيديلانامطغيامهمال صربقأ آم انه نمو سأأرلا ىطغنائال ْ
 ع هدم ء هم 8سدو

 7[ اةب يسال «. .هنان ا هنسالعأ ناؤيعي.

 ةماكللاو رمسكلاييكلا اوىردؤملا بالا ميدو الئلاهر ذم ىلعاهياعجي ىتلاةماكتلا علاج دير 7

 خامشلا لامك ودك < أوما6 سجل اورونلاءاطغو علطلاءاعو :
 سس 6. 2 اه 2

 ننعم أفاو 23 اهديعت ,زداعمتا ر مير

 5 يع اه *ء ةفوشم مانا لاقت ١.: حامئرطلا لاك |

 تطول آلاو
 ميماكألاهذعٌتحرضناو فصلا : اهئاوذ قليلا متلانعتاملا بأ ظ عسا

 اليخ فض دنا لاق ةمومكم هذ للشك

 مل ةوما مخ تاع # ل2 علف عراوك بص "اول اا ظ

 اذاٌل.دقلام 1 و رهظي نبق بحلاورغلا فالغومو م كعب همأك قرع ىدشيدملا 1 ظ

 " حاملا لاف وشي سيف هيلع يف ْ

 او حرس ومب 000“ تدوم ظ

 مشل : ورب نبا لاق اهماك 50 اراولط وم #هيلعى حنا كأ ْ

 لبةمْنيا لافضل يضَقلا ظ
 ةءاوز م 00007 2 هد او م6 ا

 مكمل متاكد وسب #23 تبهسم افليلب يعن نءظ نمأ

255 

 اهيفنوكيةاف لا لفسأ ةريشقلا م لاو نرد م ماتيس مكاو ظ

 للا ىطغنامنال دمة ةمكلا حام وتو ةمكلا ولاة وبل

1 
 نا

 َْف مد د :تلاهتامل هلوق

 مقيص# م ورتك ادع جريش هدام

 لبقمنباتدبىف ولصالا ىف

 حاصلا فىذلاو ى لا

 ىف اهيونيسلابس -
 ليفط تب ىفاضنأ كيلا

 نباتدب فتوقأن وى الا

 ممكملا ليسفلاك ليقدم

 ىسيفصم ودك



 ىاماذ_ه ل دنزلا هلوق

 سوماقلاو ب:دهتلاو لصالا

 انهسوماقلاىفو هندامىف
 ه-تمكتىف ىنائاصللاعم

 رهظ»ىذلا اوءاغلابلمقدنزلا

 ناههصاك نأ ةةلامسولا

 منع هديتك ناهف صا و

 ىف طيضعلطلل مكلاو هلوق
 برد لاومكلاو لدالا

 لاف وصلا مككمضا :

 سوماقلاو حابسصملا ىف
 روثلكو علطلامك ةيابتلاو

 هعيختت ينكر سكلا

 00 ميلا فرحا م فاك ل ضف

 ا ةياكلاهلا كا المضاده ا جيلا قماةنمة ماك لن ل ؤزع

 ردو الاف سنو كرم عملو دلولا َنِعمِيِمِلَكِلا َىَعَنْواَرِسةماكلا توك

 هللا الو لاش كدب ىهسمالكي عفش م نيذلا فدي عسا الهنال هللا ةلكمالسلا هيلع ىسعو

 ءأةلئاو تضم يرد الودي ر دنبالاكس بان نيطو أ ةسلَص ةظاَغ ضرأ مالك ل اوهقلادسأ 1

 عابتجامأكلا وهجؤلاو يدلنا مليريثكلا موتلكلاو ليديرلاوهو غلام وللا( ماك (
 امهمزلت و نيدملا ةلوهمامهتتاف نينو تاذدجولارت ا هع ولام

 ع ووس ةوى <
 رودملاد ابرام أوه لمقو مد“ إلا نمزوطاكم فو خللازيثكر دتسم مام هجوو حلا ةمو هج

010 
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 ىلا ةقص ف دسعوبأ آلا رعتلاف 2 م وشل لا لأ وهنمودض ًاهنارغمهلاوةوهليقو

 .ٍ هللا ىلص اليس ؟ناك هنكلو هحتولار يدم منكم هناداتعتلاه ماكان هناا هوديلع هللا ىل<

 ننال ةءاهتلا قو هدنولاردسملا ةبك ا ىفاذلا كن اريصقلا هو ولا نم تاك ارش لاقو اسوم
 ءاصربلا نبش لاق و ويدللا ةرثكو 0 دوكمالولاك ملا ة قش عمهجولاريدتسموالا

 مطر مى خا لوما 2018

 اهمظعو اهم ايت م 0 ياو 23 ةقأن فالف صب

96 

 ايلاوع ركنعا الكب رتل ملوك )»ع 3 ها موتك آولحر موناكو

 000 ىو اورالوتا“ اعدل لمتسناف جلا ملكا هسيشيفايعلا كك

 يدلل (( مساك م( بملا مَدلكلا (مذك ) 0 ودلكلا (مدك)

 »اور

 لاقي نارءالانبا هذاا ساكو لجرلا سلك لوقئاض أةسماكلا هو عرس يف بالا

 ةغرسف باهالا ملكا (متك) قولا ةاضقنعالسسك ىدامتاذا نالسف مساك
 مصاكو لحزلا داب تحس بلا نبا يراها (مداك) اك ذقو ىلع لهما نينسملاو

 و سداح

 عانابيرمل لالخ دمنوتلا ديفا صيقتلا 1 كلا ل -ةاذا

 | لسعج يقلك نيب ريمت هع فكر 11 وبا دبكل كيال

 كك و 3

 ةيطغا فاما عجا عم 5و6 ياك سئابكلا و ةفينحوبأل اكو هبلاكتءاشغ

 259 ىو

 عملا ونيك 4

 ه» و

 علطللمكسلاو ماكلا* اطغلا 1 ةيطغالا قد ةانعل [لا اهنكن
 3 وو درع 2

 6-0 ماع 206 30 كوامو 5 هلعأف مهدئ لام ةغيص ىلع ملذات اك دقو

 مامكحلا



 58 '(ماك) 11 مملا فزع م فاكلا ل فذ
 ب اهلادعاناعتتو طا ذأ: ثلظو مالك وم و مللت باولو

 لكماكن اعطال لاك دم تلنلا ناداكت ير ةنالوداناخت ب اصصأق نيمراصتماناكلاقيو 1

 ابكت 211111011 وانك لاقيالو بساساَسن معقعاوأ

 عال ككل خا ماكنت ءاجانإف ءلزتسملا عب اولا اهوانلقام لحال ةدرخت ىرماقا اك تماجؤلا

 ثوكم نار 20 مالكلا دكواذأل ون برعلاو نطيل لاةدلالا جرش مالك فراغا

 لاف هبقع ىف هيقارتلك [هلعتج و ىلاعتدل اوقو كلا حا رخالل درو هكاادمكر ودلا راوغلدتكو قل

 نمل ال شا راسقُعَ هقاءاهلعجهقناالاةلاالو مو ذديحوتلا ةلك [:ظةماكلاب قحاب لا

 نان عصقمالطلا لاو مالك وملك 0 لج ر ولج ا < نمذإو
 :٠ 7 مث بسس !'

 ةيانأك اك الاولاو ةراكلابةنع .راعق 5 مالكلارع كو 10 لجرتاعن لاقو قيطنممالكتلا
 ص صد

 رع هع الت لح -رمجاوق وانو ربط ىدذع هل او ن-.سحلاوبأ لاق ةمواكتلالوىاماكلرطالولا ا
 م ام م ووج

 الكسر 2و 5 همازحةلدشاذا ا 27 يبارعألا نياذشنم ارو 0

 ناي رانا ميلسلا نوكي هدقوح دله ةرفحانعأا 5 ميلسلا نما وم قل
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 < تدر هر 9 هين مدد 1

 5 ل ناد املك ملكوأ لك هماكي ,هلكورامتس امال لصأ ثم لاف كلذك كاك ا

 00 لعد 33 يعل و مياكلادسالاك نع 1 لان و

 انج رخ أ ىلاعنةلوقوى بهاي يشل ينغل الو لع ةرااواشنأ أومقتح رخاذا

 اب دك داك ومهماك د اتئرق همك ”ضرالا“ نما ذمه

 اي 0 0 هاو همك شو م وملك لبقومالكنلا ند

 مالعل 0 رف مهما موظفا أر ؛ماسوألافومالكلا نمزحو مهتم ديدشت لع

 وس بو

 م مكذفلب و 0 هود وف مهست ةلشفرافف و مه>-ر ردت عملا كلذفمهماكت "ةدشنا كلذكتع كت

 لاق 0 ركل ملكشلاو وج ودوسفءادوسةطقم رثاكدلا ماتو سمج قضبد.و :ءاضمةطقلل |

 ماكل واع مامتلمي علال 59 : . 2 ةذسلبلال' و
00 

 مهنابفأ ف حدتت وم عقرتؤت ىلا يش مهتنسسع نما ملت نولوألا بكد سيدا وا

 حجر طا وهز ميلك عج ىماكل لائوا ديو ىدركا ل عموقتاناثددسإلاىفو حرا لكلا لبصأو

 ىقلافه_هلك ددنلكو هل وق

 بان نم ماك هلكو حابصملا
 هاةغل برضبا. نمو لق
 دحغارصتقا ةرحالا ىلعو

 اذكمسرحا ل كهلكو هلوتو

 ةرابعلا ل صو لصالا ىف

 الك [هبف سلو مكعملل
 ىىيفصم تك



 لصالاو طمط فم وق

 1 مك ىلاو

 2 طيضاضب ادب ولوعذملا

 ةيستك حاسعلا نم مفةدام

 يبعد

 (ماك ١ ملا فرخ «٠ فاكلال ضف 4 را

 ريثكلاو لئلقلا ىلع عقي شنج مسا مالكبلا ئرهوجلا هلك كلذ نمةدحاو لكى عمودحاو فرح
 باباذ_ههيويتسلاقاذ هلو دو ةقتلثمتلك عاجةنالت الك ثالئنمرقأنوكبالم ءاكلا 4

 ءاخف زرداولعفلاو مسالا ءايشأ ة ثالث س ةةدارأ هنال مالكا ليلو ةبب هيلا نسما مع

 ْ 0 ىهلوة: معو ءاهباودخاولا ىلع عيد كونا اجلا ويكدلع

 دف قر ةوفدؤو قروودكوديكودبك لث.ةلكوَدُت وسلك تان اهقعار دأأ حبو
 ا م _ هج. اهم نع 4 ساس #22

 3 نإسنالارغق مالكا ل |مهسسلا
 1 ١
 . ١

 5 2ءوو - 8 م رت هه 93 هسا اذ

 مشملِسب تف هاج 0 ملكد 1 اريطلاو تحدق
 و م

 ظ لولا :زثكوانه مالكلا 'لقىلاى الأ لوقلا ىلعل او#وهاسما عاذتالا اذه مالكنلا ناكو

 : لكلا ىغ ملك لاو هلاّةد ثنو ولو و لد :ماكاهعج ون ةيزاج ةظنالا ةاكلاو هس ةفلةماكلاو

3 
0 

 لوتو 5 0 اع 1 رلا عمال «ب هن ورلاق لك يقةغلاق عرج بينت

 ماكنلا تءئنم ةكرختملا نوكتن از ودي ل صولا ةكردتملا م اكلارخ اوى فقولا نانان ع هءؤمتش

 00 اذاف راو الاتعئنمنوكس نزوة وهدم ماكان وكف

 8 ىليةعلا مجاّنهلوذاماذ انج نيرحالا لقكيلا ماكللا ثننأ# عليل انهو ومس

 ة 5 رطل مالكا قو دس 5 هلطَس فرطلا عشار

 ظ ار رانيا هيبه ذمماوت اوقنممهتع نب اوأ 1كم ىنغملا لع فضو 01 اجاب طن

 أ ةلشنملا ىعم لعرب فلاداعاف 3 0 نههطظعأعسصلااهازت 5 لافاكو ضبا م شردلاو

 ىلعالك الوش م انج وةنوقةملكلا هنوا سنحان عيضلا تناك امل ىاسجلاولا اذا نعال

 ىلاغتءلوةورم كو: 5 رطل ولو ةوشب لآةف ب نناامأو 59 عقلة قار طا

 قامت لوقو سأ نة كيا هلا ىئلارم علا لاصتلا ى متاع لاك ت الكب هن در خاربا لتباذاو
 و 2 رص

 الاهمال تذل ءاوحو مدافارتءالعأ هئلاز تاملكدلاق ماو لاق تالك زن موا

 تي سو وت ةةماكلاو زو ممول !لاق اند اع :[طانير

 لاق لاةءاهرم 0 ؛ ةمطخو انهلاكبةدي_هق ىلع ع هدو 3 م تاذفورحةع أن ند ه4 ةاومدظفل

 ياكل كيلزللا .اكتواسهلوطب ةديصتتلا ةملك- !|ىر ةول لاهيا سقى هنكك فر ةعاشلا

 تيذ-علاىفو تاب ىذا كيكو هاو لالا عب امد هكرامدعتو

 هد دمع < ”ت ه6 سم 7

 ملكت وارادكو ايذكت هنب د كس ل تمام لكوا مات تلك ان نما 29 هءلكتئىذلا

 ل



 م06 ماكو: مملا فرخه فاكتلا لطف

 دعنأو تاوذأقيرنلاموعكومسر الددسن ا

 م ضرر ق,ع مه

 موكل دبا 1 31 البو دال ش 1 / 0

0 
 دوعر هذا <

 ههاوذأى فز قدرطااموعك هنرسد5 َلسلح 558 قر مصل لمان شات
 اك هال رك سو<+ ١

 ماكو معك ةأسهاو تن ءكلاكم ض١ يا مثكلاو معكلا 0 ١0 او

 اههالكش هرج راجلا مو سعكللا م ا 0 0 اذ ظعأتا

 هنلكو هنالك قاموا ماك لا ماك ) براهين م كولر مسْكو ودكم |
 2ءوز 000 ١

 ثيذلجلا واربك واع نورتنملا ل وش.ايع هللا ىلا عت قوليرب-ةوضوةهيالو ةالهقلا مالكا

 ْن ًازوتال هلال ما.ةلازهمدلك فصول مار الانبا لاق نا اينابل تامااا هللاتاماكيذوعأ ٠
 تع ص ىلا

 عمت ”امن انوه مايقل | 306 :و سانا مالك 43 وكيك يؤ 21 "7 ةةمالك نم ”ئىثفنوكي
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 همالكى هنا تالك هتابلكد دعمنا ناس ثي دخلا ويك :رتافا ني راميذوعتلا
 7 ب ىلا

 ل لبقو ةراكلا ىف ةغلاتملا ىنعمزاانهقد دعلار دن للملا :رص قتال هنافصو .ةصوهو ا ظ

 جل ءانسنلا ثد لح ىفو رداصملا لعدد نو كلدوع رول كادي و ًراك ذآلاد دع 5 ةريشأأ

 هللا ةحابإ ىهاليقو ناسا عب رتشوأ فورعع لاسم وىلاعن هلوقى ل .قهللا ةماكب نوجا ْ

 0 اوطو هس. ! [.فةكمناكاممالكألا لبق تو فور عملوا مالكلا هديب | هيفدتتلوحاوزلا

 000 0 نم قع 1 0 ا ْ

 نكعال ربع ضو اذه كلذو اا ءارقأ ا هل

 ىلع لدبامم و رخ آلا عضومام.ةمدحتاو لكن وعضيف وعزت ءوتيدقم ا ن_سجلاوب أل اك ةدقم ١

 ريثك لوق قيقا ىفةبكن تملا ل هباوه مالكيلا نأ ْ

 انس ءل 0 ع اهملك تعمماك نوعمدبول 2 لانا

 نةلاطامككلذانتاو عمال قد الون رقم غببم ىلإ لكيلا نارقإتال#
 مم

 هيلع نوك املقأ ب انادي ؛ومس لاق دقوهيشاوح ةق ووطن ةيوذ عل هوما تم والكل

 ىلع :وهامم كلذريغو ماه ذت_بالا زهق و ءادع الذ مال و رءأق وتقلل رحال افرك نفماكلا |

 بع

 تتح



 ىف طرضاذكر ظكلاد هلوق
 سو..الاىفىذلاولصالا
 سوقا ارحم مضلابرظكلا
 رظكلاو ربولا ةةلحهمف عن
 لص ف دشن ةمقعرس كلا

 فرس ها بسلا قوق

 رمد كلانا وه هلع و

 مىيككم م تك

 (مكا)ب! ا: .مملا فرح. اه ناكل لت ) 2 ١

 1 رباك ورام ةظو موه لبو شذ رلا ىل» اممقدعسوهو هسلاو د دام ل. 3و مويبلا

 ْ جرد ىذلا ب معلا ةمالظكلا فتحوا لاقو 2 راتكلابةماطكلر ىلع دش * نع ءاشلا

 اغلا رح دولة نقريعان هالك كيكرتلا ناك امو خا أ لءانوطيشو نش دارا نانذأ ىلع
 ب

 نانا هيقرو دب ىذلاةرانمتسنازملا ةفاظكوا هؤماثكد قوزيعبلا نأ أددشي لي ةءاظكلا او

 0 ةفرعمتمطاكو نارام ن هةديد1لا قرط نامل طو تاننيف عمدت ىبأ ادم فير

 'خ 2 سندقأ 000
 ع 85 5

 را وعم #2 دلال: برك طاسقأل هدإ

 مالا وكلا فيبدو أفران 3 تدصصأ نب دما ىرادّتنلا د قدزْرلا لوقو

 ٠ لعةرصبلانمرعا نقيس لوما ئرهزالا كانا مجاور نا

25 2 

 " 2 عور نب بماك ىبندقار 1 ,ةرثك كرا مقوله

 7-00 0 رودلاةمظاك نكن 5 اكتر منن كل تنهد

 امك 0 اهب عضوملا فرعي ؛ليقو عضوم ماو هو ةمظاك م

 وردم
 اهجايهقمافتش لأ وو ءافدش ميعكو موعكمو هناك ةمعكي ريع 0 ذيله 7

 | مالسلا مهلعفسو ل لدّتدحلافو مك جلا وديه ام ءاعكتلا ولك أنوأ وأ ا الل

 تكا عوم شما خنيب م وف»-:ءهللا ىشر لعشردخ فو مسهل ماو تااومك دقوٌرمدَع

 قارعألاادشاو م الالباكلا# وىلع ل« عدقؤىزبن الاف وعلم
1 

 عبطان امني باكلا عد *« هيك م كح وهوه عازم
 - امن ودنمء كدلك لا ىرقلاة يشحن ملاك مكن 2

 001 دم راوخلا لكما لعماف ك2[ وذا همكو

 موعكمف و. ناهطناخا 0 صا اوبشن ماجرلاواج ران

 | هك كرملا - للا عاك او مالك انا افاق ةولنابدقلوف وشلل لَءاَدَهَو

 12261 ا ناع نع 5 هنا شا اسلاك تل فو هرقل كل دكواهلنقامو هكر امك

 |لتقترعبلا مكن مدخل قتل كى عهقعضيو هيمتاض لحل ملين أوحتعاكملا ةعاكملا 1

 جالتلا هيف و“ انو مكلاوهم ل اع واعكلا 3 طبو ىلدى دا

 هومر

 تمكو هنع ىدم دوو هنموهو بن وتل قة اصلدنرلا ٌةفَحاَسَمَةءاكملاو ماعك وو

 ءائولا



 466  (منك) ١ .ملافرخ اه فاعلا ل سف
 ءوآ 3

 نام و كاسين ةظكموقو توكسلا مولتكلاو مظكو هواة وسم ههجو
 87 نيس

 ماكل تةرداغألا نع لع 5 محبب اترو

 مما

 ىأدن 200 الن الفوكس مكمل وهنالك مكي هظرغ ىلع مظكو ماك دقوا[

 ىذه ةبأع نيب زلوقو باكي ىتح هفودجىفام ىلع تكسنإال ْ

 ماقف قاَحْن بحل دع * ايا محضا ولا مب طك

 عاق امك مطلي تارلا مع || للا طكسلاوهن دام توص هل معسلات

 ار ديك بفهم عتمه تا 6 بيد ْعلافو هسفنريغل وأهسْسةْهقلْغَأَف هيلع ا

 ريا سانا كح عشا ناشر نشب طف يشتت ددس أك سف[
 ةيالطكلا ليبقو بانل هئاوج قنوكتىتا انقل ةماطكتلاو هدام داد اوما ظكلاو

 ْس رجه ورد ةمباظكل 1 اومَكَو رام ا : نسى اهضغن ئظفأد# 41 1 اك 1 ظ

 نيكس فوهتاولان طن ىف ير كتاف تدم درا منيب ةماظكلا ليقوم نيا

 4 ءاملااهبف ىر هع ضرالان رطاب ىف اج ةةماظكلاو هريغ ةيلتكلا ىو تناك انهي أ ضرالا ا

 ةماطكا يح ىلع عمو نمأ وت ةوقةماك قأل.وديلعهقل لس يتلا أيدل ظ

 ىهاؤل,ةفزاجلا لجأ نمبلملا له وانهنع ىمصالا تلأهةدبعوأ لاق اك اهعجوتانماك ظ
 ىلا ىلا ىلؤإلا نما توتا :ةبنب كد لك نيب امورك ابوس امد ءابن ورَدعدق ءانتمرابآ '

 ىو ضرالاهبجو يلع جياناهاهنمسنعج رم .راياههأر.عمتماق شرالا تاهل ظ

 اهاهأ هيلا جاتكام .راب لك ىفقسسلااملازوءنمكلذاغ او ندرخ[ ىلا ءاملا عمتج تح بيذتلا ا

 ةماظكلا ليقوزاخلا لد اذنعفو صحاري نا مالا كل امل ريم ضرألا قسوب هرم ||

 لات نعل ةراهؤانب كر ماد راك تعدت ةكمتدأ اراذا وربع ني هللا دبع ثدي دح ىو ةياقسلا 1

 افكت وق ترق دانعمةراظكيلاو ةهظكلا ى هى صءاوأ ل افو تالا أدق مالا نأ لاف ْ

 ثيديلبااذبه يف ةماطكلا:ذارأ ل سيقو ريثالا نيالا لايف موق ةماظكٌى أهنارن رجاآثيدنح ْ

 ءاكجب ءابملا هم حيرذىذلا ىداولا م مكةماظك !اولوما اجبر ةأرملان مةماظكلاو ةسانكتل

 راد م ةئيز ادلب :رطن لص و 20100 عطقميث يت ىد اولا ىلع ةءالكلاو باعت ١

 ةدسلا فرط راد ةسرعلا سوقا ارو لوبصؤمر وفا تمرس ةماظكلاو الهلال فرط ظ

 ند ايللادَمِبقلاسؤرر ىلءىذلابةعلاةماظكلاو ريدعبلا مس نومك, ل بح ةماظكلاو ا

 ( رشسع سماح ب برءعلاناسل 0-1 3 4

 روذذمزسةماظكلاو هلوق
 ىندملافهليقام نيعوهنملا
 ةظناحلا ههأدفاؤما نكلو

 2: ملكا نييوغللا تارابع ىلع



 - (مظك)  مملافرح « فاكلالصف 5

 ش نك 1 ك 3 جامع هس نا صر

 9 زعلالن زغكتتلا ىو موظكحم ظ.غلاو ميظك لجروهفهسخو .دراهظكه ماكر همظك

 , 0 و 6,
 لاهو اه دع نوال ظرغلا ني سياج نعي اقف كلمت هرشسنق ظيغلا نيمظاكلاو

 ْ ||| نء اكورد اضيغلا نومظكي نيدللو ماسه داك رخ نيدلاةدشلبا كدت اءانعم حالا
 و 8 روس

 11 || ةعرج نماربأ امظعأاسنالا ععرجتت 2 لاق هنأ لسوه لع هللا ل صىنلا

 000 1 0-0 / 0 لاق. و :لخو 0 ظدع

7 ]| 

 0 0 0-2 0-00 ”ادإ
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 ىارلا لاكرتجصلاذاريعلا ماتكو مطاكو هفةربا ن ءكل ماذا موظك ملكي ريعبلا

 سل هه ست ©

 طك هقلح يفاهدراذا نر ىلعوعبلام 15 اه + هوو” ب هلي وهي ال ىأ هيلع مظكي

 | الح نيءرذا قرانآلا ىذنم 2 رك نهمولظك دعبن صلف

 1 مواعك ذعباتمت :صلبالا تءتدىأ 9 هو ذفأف + هلوقف ىرانالانبا

 ظ وطب طيغىلع كاسمالا ملْقَكَلا فل -صالاولاك فول عاب م

 ْ اذهبتع :راماهاضأ ةرااهذهناهأنعهق رابالا ىدنمهلوق و ردناهتز ور ندهدح رخامةردلا و

 موك ةقانو رارتجالا نق كو اه در دزأ هن رحريعبلا مطكه ديسنبا عضوم مها لة جو عضوم ا

 نتالاقرتتالاموظك لبالائرأ لوقت موظك لباو أموظكم ظك.ت تماظك رتحالموطك قونو ا . 9 ا 00

 ىطقأملال اوقمظاكع جيم وظكلا دهاشىر

 - 0 يدور. ع9 5 هو و 4” وزؤر 689-

 ف 1 رس اللا نادل :نأ 2 ةرجنصفبامعوطك نوف

4 

 ا ىرمالا ماظكبت ذخ أ لاقيديزونأ وأ ملك, نأ اون الف قمل لاقي سوؤنلا برد مط طكلاو

 عهبباوم تلت حرت ىأ هلكت ذأ لاا وكار ءالا نبا ن 5 ءهقلخ ىأ هفانك د خأ اوهَقْتلا

 وهو رضلاب انمظك عجل هاهماطك ًاندخ + ةيالوةمالاءذهرعأ لصيهتتا لعل ث يدا فو ماطك

 اهننن جورتدنعىأ هماظكبدوب ا تشم ىقلطان د سمبل ير

 ا عما سم دس عج جويس ديه موس حج

 شارخ فال وقو هداذا ملكي رمال ذأ و مسن: عاطقلاو

 مظكلا نوي ناك اماذاءاضق رئاض هللا ىلاامويئكرما ّلكو

 ديكدبكق وذخذ كن نولوقي نيالا نأىزالألاقف#ي ومس كلد عفددقوّرط ضاقمطكلادارأ

 لاري ر علا ليزنتلا فوهمطكب علاذخأدقب وركم ميظك و موطكم ل جرو لجل جف نولوةءال

 ههحو



 ٠ ٠. ا مملا فرخ ا. فاكلال صفق 41

 مه ء

 م هو ذ# يقلل 114 2 ْ

 ابن وو .,

 دشنأوةك اراك رع الاب ملا 00 ءاكسالا ىجمصالا

 مت بطلا ل .الالوبالإو 35 2 :.[هيف فرطالا«هاكأ م

 دميالاق ليفلابجاض نازل بووك يهاب ةضورم غلا

 00 وأو ام ًارهدلا ىف 5 النايل فيستا و

 برعلا نِمن امروبأ مست واضعباهضعي بكر يداكد ةر ةريشكى أمم ا البكر نلوم وشما

1 
7 
 ماا

 78 9و 5 -ٍ

 عطوم مؤقت وقد عا ءاموسكت و برت عشوما شب وهو مسام موسكو لن م”قتبشم|

 0 موعسكلالب لاق هوةيرعجلابزاسجلاع ة: ا يمك

 ا 00 اهناخْنم ال هول .ءاسك موعسكلا عجبو

 م6 تولي اا علم هكلاو ا كو نايعللانءهقدا

 امتمعطقلان لامك ناو سك ١ الك 2ك يو رة هع وطقم شكو 8ك

 قالا ضقانلا مّن الاو تسل او قانا ناصقن مسكلاوةم ةيدحلا مسالا :لصلك ىصوأيشلا

 قانا ممم الاهديسنبا تاز بتنا نر ةديكل يقل نب لجأ

 ةيلسالا نمناك ىذلاةئياوج متباثنيناسح لاه بست همس فا ْ

 ما نناجهل 2 هلام نموا هان أمالغ

 252 ١
 هيصقأتل هنا لم تلاقنزسا تاير

 ة8ءدورمل مت س ه

 لسانا حنا قار ءالضفأو 2 هنتوا ان ًامالغ 1 راقب

 00 ءالانبان ءنافث ىورودتل امس | مةكلا واش نعالك أدلك ارز اوهاتتلا مكو

 م 1 م ) مدك) 2اس 5م هاوماقثك ىالاودهتلا مشكلا
 و قص دع

 ىدعات اورلاضءعدشنأ ارب 1 23 مدكي مطكو هذ 1 ا ْ

 مو هم ع

 مدكو أ اريضم عاصْنا مدع #2 اهني م هر هأت سهأو

 بارون ىورو ربدأوكواذا موصل م 1 رضنوت لان ضكت ليو علب ةوةد تعد ْ

 تدبدشلا ًاردصقَت ىلا ملوش محن ءعجتراذااعجار مدكو اغجارمدق ذمعسكأنَع ش

 هعرتدا اذا بعل 00-5 هللا 4 عأدتاوحاكنلا نما ةهشاكأرتئذع ْ

 دمج ماو تا رم لل يحال حاس

 * نيه

 همك هنأ حدكو هلوق

 لحدالاىف طش اذكه

 برضب ادن هوهف مكاو
 ىع* نادم اقاطاناو

 اذكةمثكلا مسالاوهلوق

 كيرخلاب و لصالا ىف طيض
 مميعتم تك كما ف 5

 ىف طيضممصكي مصكوهلوق

 بان نموهفىرتاك لصالا
 سوماٌقلا ف قاطو بريض

 يعم نأ روش



 (ممسأ )27 ملافزح ه٠ فاكلا لصف 1

 قه - ياك : هد

 لل ::مانمعجالا وزفات 5 رصقلامدقلاو مةلاؤذسلاو نحلل اوةندشلاو فتالاوثذالا ف

 تلا لاه هن .رقلاول مهلا عزك دقودبلا زك أل يضلا لرالكلوقن برعلاوءامزكد يومك ١
 َسََةَ  258 27 503

 55989 مزكي اهب كاس ناكر 5 [مزكمنانبلارقلا عدباب

 يكل ليقول يدنا مالا خذالا رق مَركلا توكيالل قوز يشق فنالا + .ركا 1 لير عفةممزكم

 ايلا ةنعلإ كودو يلة ةقشلا عموقذلاج دز ركل ونار رصملا حانت وملك تفنالارصق

 لئقماغطلان عاوز مناف تكسوماف ضال م عر تالف لاقيو مزكأ ًاوهوامزك 21

 اسما و تففعشأو 3 ردت ضيق : أن إلاقفٍمّديالجر هتلادسبع بن دوع ف صوو مزأب عزا

 ا ىشاامزك لاشي قطني هام .ذ هناك هيف مهعم نضف» لف تكسرخف سانلام اننا

 ايسماشا ىرهوماةيفءّدقعةرشكام زك ءركي ىشلا مركو اذيذ اضع ضءاذا امركم

 ع رمعلاَومَركْلا نيب مر ف :رفلاش ا هرصقو" رافلا طل مكاو هلك ًايلوفام حر خساو و نويبع

 ماد نم ذوعتي ناك هنأ لسو هيلع هللا ليفي طب قوالب ًايةزيسكم ىفطا ع نمي
 هريبك افالوزك هيفيئدلان الق مّرك كلوقن منك اسردصملاو لك الاة دش , رختلا,مزكلاق

 لاقي للا مك لبقو هيلع هف عضو ةزيسكا ذاك همز هبغبئشلا مَركد قومركلا مسالاو
 ةقدصلال ح رلادب رين مّركلا ىنارغالا نبا كلاهما اكااهن ثق أن انبلا زك اوه

 هيلعهتايلمدهقالوسراندينة فص 00000 مه ردا رانيدل يدرب فورعملاو

550 
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 : اهل لوبص

 0 2 5 97 2 لا 1 ىعرو ىردادووم

 3 اهمواكسرقودتنزحوخا « ع كمت أنبل نيشاول ما

 اهيفف قبيل ىتلا قونلا نم ةمر-هلا بالا نممو :ركلاورصلا هراغظأت اك أئذلا مركملابْوع

 ىهليتو اهوزك,ةقافئرتشن نملة وريعيلانودةصاخاول تعئمرهلا نمن سالو لبقو بان

 ظ ! ] رعاشلال اه طقفةّنسملا
 ا وزكلا بانا . سلالم! برك

 اسي >> مرض تس

701 

 مزاعم حج نملايعلا ىلءثكَلا ميكلا كار ءالاا ع نامنانامزكوم 5
0 

 ّ :فلاكعت مكلاو سدايلائشلا نملديف قرتَةرقملا مكاو دحلو ب سكو سك لاهو

 « سكي الا ليم « نعاشلالوقوامسكه مسكي مسكس ران بْن ءالانوكرالو كدِس

 دج جدلا :

 لاقي



 (منك) ميلاف لح هج فاكلال ضف

 دك و و سو س !

 ىرهزالال اه مسا مزركو ثءللاريغل هعمسأ ل ىنارعالا نبا لاقراهنلا ف صن كاد هزركللاو نئاسقلا |

 لكالاريثكلا مْرركَلا ىازعالا نبا م رك رهامز مرو صقلا لج :رانلرتت برعلات عمو ||

 38 لا (منرك)

 كلل

 هحولا عيشلا لشكر وره نام ةايلهلا نضرالا مت

 سشركلا نمهقتسماةدئازهفمنمعزتوةعينال 7 1 لدحر مس مرو

 هيك كركلاولاف سواه يبشومر مك كلب خبر كنور كي ركنا (مكرك) ظ
 دشناو ارو دي

 هو 9 و نر و) هذ بلوم بت ع

 - + وهروسه سس درب * ا ا رود فايل 7

 0 دوم و و

 هلل نمل :وعديهكع4ز 9
 00 ب : و م

 وهشثدللالاقةكر 11 ولدا ثي دئلاف نازي ل
0 3 

 د :ودالاب وكل يش تو هولا لابو اورو لاق نار 8

 بريزل يود“

 ىعن هيو مكلاب ةك رك هنمةعظقلا نار ةعزرلام ؟ركلا وهنا ولكن طوقا اذه

 اق فصي ثرعبلا ةقنح .وأدشنأ ْىَث زافف» لق 1ك ديت

 و ردو ى ماو «ع وول ره -

 مكركوثد د سوو فاذي #2 10 رك ةيوام“

 م يذم

 م "هو

 تاغالا لاقونا رن هسذأو ٌةفورعم هروص قؤرع ركل زج لورا

 م اج ه2

 مكرك و ندار نمت ذأ 9 وأم بزب تصب

 ىهرألا نبأ لا ها داع حل رج هجوم نامي يرببجو وهاني ثيدحلا فو
 4 و برعم ىسرافوهو سزولك م لدقو رذصعلا ل قو نارغع زلاوهو مكركلا ةددحاو

 ةكركلاب قل ذاق ذ انهن دَعَل رك د نتح ثتدطاق و زكر حال مولوتلةدبزم ملا قريش

 دلثنأو ةيمراشلابرل نارك كرك ناايلامةنوأ

 هناك "رك ىداغلاهقز را يي هال رسما لكم |
 ص سرع 24

 ةنهساىفتدأرو ىرفزالا لاف ا ةلكركوئدافلا لير 3 بيذهتلافداهشتمالاتيوأ

 ا مكر ركلاامأ 1 ناطالا وتطهير لاقفثو :كلاهارعاشلا موو

4 
 أ

 قؤناك امئشلا ىلع مدقتلا اه مك كو ها كل را 42( كلغلا منام كركلا|

 لحرو هعشدوعدأ ىهتشبال ىخمنمراك |ذتمقرأ اعل ماعلا َنعتمْرع ًارداونلا

 ,يكلاوديدش عباصالا ف رصقو خم تالا ىف رص 6 مزكملاو نانقَدو تاموقون ا ةهّرزون امرك ز

 ملا ريثكلا مزركلا هلوق
 "لمكلا ىف طيض اذكه

 دغاهطءسضو بيذبتلاو

 هيينتمو تك مضلاب

 ىف طيضاذهب خلا اسغ هلوق

 هىصم هينكب يذهتلا

 "لمكستلا ىفهناشار وشم هلوق

 هدويوهناشل أريندم

 5 هنأ سد | ىلا هيمع دع 5

 لاو ملا ىدانغلا تاير
 نم لدي هناجر
 هسيفع# هيك

 هناسدا



 مدرك-:ديردنبا "لمكتلا

 دشنأو عزذنمادع
 «امدرك مدرك. ارامل 3

 ١1 مفعم وهتك تدبأا

 ىخنرمدسلا لاف أ مزرك هلوق

 وضو رسكحااءىوربوو

 عاطقلانبا باك ىفنيهجولاب
 هعيتعمومتك هأ

 'رلمكدلاف لخنمالوق
 ىألخ نم ىرهزالاو
 ىددصلاوه واضد ا ريسكلاف

 ةعيعصم منك

 سول سو هلوق

 امفىذلاو ل_هءالاناذك

 حاصلا حسن نم اًيديأب
 حالسصاو ىرهوعلل

 هعيضتمهبتكس لا تارخأ

 ميلاف رح + فاكلالف

00000 7 3 

 دشنأو موترك دن ةردع ب ةرحو رابط ناسا موركلاو

 نود ب 5 مولكالا حراج الس كري * عزه مئار لك كاس .
 هةية

 (شك) 4
 حس لا سل محم سس سل جس ٠ معو مس ا م صل ع

 لاجل امرك شاومي لاو معلا ريصقلا لج زلا مودركلاو مدرك ( مد (
 مد مهو <

 أ عارسالا نهو ةسوركرلا نثو دوه لاقو لفاشتملا شلة لاو دجاو تن ىلءادعاذاحدركو

 1 مه 95 هم“ ةضص اد

 | ةخيركلا ىرهزالا عارمس الاليقو لم ةيلاودعتفدركلا مع رفنم ادعهتيش مف مدرك و

 اعاطنلامدركلاجار ءالابا لتغلاوراملاالا مد يك ًالوةمدركلا نود ىاتعلا قع م ركنا

 موس دوت كتل نوير ٠ مدرك مدرك هارولو # دشناو

 | : لاكن ومدركم مهف

 و 525

 امدركمافل انوعبسانتل در 2 د مهم ع رلاذإ وو اوعزفاذإ

 نهرا العا كاما مدركمنلا نوعست بانعنباذوقولات

 25 7 هر

 ددتاوط مدرك دو لاو رغاصتملا لادم ضيأمدركملا ورواد ماو
 هر ةم' -2

 تاربعلا مدرك امد دركنأ مدر 5 ايان ارولو

 يعاتإ ةيياوتن اولحر مسامدركو
 ىرشق ةلا اعملي رالو

0 

 انعيضنس

1 

١ 

 ءور 0

 امدركب ضهلا هللانرك لم ع

 ىركشيلاديلخ لات فلا سلا ميركل ىربا لان تجف نركم ملدحر (مزرك (

 ا ا ه3 هء

 امزرك ام 1 و ردتوصلا قاصد 2 ا.قاصو رساهيشنال كلف
0 

 دشنأو ةقنح كأ ع نعاضيأيذركلا يضود ركلاعدجاوأ ىلا قوتخ واتم قمركلاو

20 04 

 عزرك ثاذاتئلعروهدلا نا 5 هبل نمل رباذ ذه
46 

 0 هَ 8-9 < - 00-6

 اعاتب اركسلا عملا يقود قل امذس ع نلت دبا وبئاونلاءانسكتىا

 قيزرغلاو بسد مزاركلاىفرب رج لاو
 هم ٍء م

 20 ٠

- 

 5 8ةو ع

 مزاركلا وفل تارخا يفر 5 200 لا
- 

 سس سم ا 25< < <فج

 مزاركلا وذا حالصإء وق ل يوي
 82 ادهءع دع

 ْ نمايقلا ىلع مزاركتسلاو هو رهدلادنادنش نت ةةدسشلا متركللاونسأغلا نرركل اقمرركلاو

 | قععجباذا عز زاركقةدشلا دارا 575 زركتاذاننل ةروهذلا نا ؛+ هلوقزوك كال مو

 سامَقلا



 4.4 (مترك) ٠ مملا فرح« فاككلا لصف

 اذهلديوقةهريغدشن ؟ورئالقلا ف سلب ةضف نم غاصإ

 ل رذوةضفكرك نيمزكي * هابل يلا ا
 راقب > ا” -

 جني اس دممص سا و < هو ه

 الد ايصقا مو سكي ةفطعما ب ضو وركن نم ع قب هاب رخآلاقو

 8 ركل و ةأرملا ىلع اسير رك تةلطا رس قادس رك عدز ما نيايألا

 صاسملا شومان لا ةنئارآلا هتمركما قع اممالو ثزدللا قو صخلا ىلا اباه |

 فشلا ضار مركملاو ةمازكالا مت لعق ىهو هداك ال فيا ب رسؤا سار ف نفل برلا شوال

 سرفةّمص ف لأفو تامل :لرولا نمهيفروذتىذلااهعضوم لةزوحج هب اكن يدمسملا

 قوبل سو بارك , هور تاعنو» انيَرَعْترم

 انانضن غشت ونا هاك مَ رول ظ
 اهي رسام مركو نم ب 2 الاي خَساو هج وَ ىَعَو 0 اا عم /

 ان مركةوخا او أطش مرعناةاورلا ضعي ءزةثيسو لافاض رصف مْوُو ممضعبءاودو

 0 مو ةرقب بشأوعو لع ساناو زك انهداجن اذا باتل لاياضي ؟لاقواحي رص

 رددقلا وتلك نشأ ر ىلع عضو ىذا قم املا ماركلاو ثرغلا,ءاجاذا ناهس امرك ىرشولا

 دم ركام "ري 010الف ولالا لثم هودوةماركلا بلال ج لاقي و

 د_ةولافاغرنكهءانعلا عل ا معنا نمر 1 ربا لاق ردا :عطوت ْ

 ينامز ركلاةعاطف ل ودا ف رازاسب مرصنلوق ىلا بح 112 ولاادرسك ||

 سارتدان وقامأفم ديننا لاهاضب عا يللا ظ

 . نكتب مالو : يطول نأ 00١

 نسال 10 غوتزافااذهل م تالدعناذعو قع الانا دلوحاا عنخ نالت ٍ

 ةنقءاقالامى رم رخاو ةرورضلا “اهل فذ هنكل ومالعالا فالوب و 27 و تاوولخلا |[

 ظ منركلا ف بيق ذوي لاق بيذمتلا |
 ميكن كش دعلثماشي ءتشءامو « ةيد-كنمدولسا نأ تنقبأو

 اميناك را مقرا ا كلذو ماعلا ن الف ضر ٌتَمَرك لامقد لدهن نبا ةماركسلامركلا اامدارأ لاف

 ءانعدلا مالا عطقمعم ركل 2قرولا ونتلا نحيف صقلاربثكن كت بلا مركبا لولاك ظ

 ةقرطم اوحنى هليقو داو س أراه هلا سانا ميتوكلا ( نك) ىلارسعألان با نع

 «كوو ١

 لصالاطبض اذهزملا ىفامةلوق
 طقول اوالارطشلا مكغاىف و

 لصاف هيلعوةضفءاهلا ىلعو

 ا هيك ىهابت ىشابت

 ةرسفن | ملا بي وذوبأ هلوق

 ىلالتيبلا ةيبسنب ى ةرهالا

 مكم ىف قذلاذا سود

 هنايل وكلا ومكحلاوتوقان
 مدع هم 1-6 سارخ ىبال



 اذ هلاتدإ اود ها هلوق

 حاصعلا تاس نمت دنلا

 قهطض مدقتو مكاو

 باوصلاو قرش س د ع

 هعيقه# ردك انهام

 (مرك) 2 ملا فون ل فاكلال ض١ ١ ءا

 هلال منالاا ذهب هتيهشتن عل سو ب اعمل لصون !ىبنةفطاقلا ىذوي هيف وشال هنأو لاح

 ريذسوءاضغتلاو ةوادعلا يرش دوب وهنراش ل ةعرباغي هلأو هنزمش نءىونملازكلسملاهتمرصتعي

 مه <-

 نمانم-ادلا 2 اوقتسس شاف قالجالا مراكع سه أنو مركْلاوءاضعلا ىلع تك هنمةذضملار هنا نالامزك

 آرام .ايرها لص ى مسن نا ٍلسو هلع هلت ىلص ىلا ركض ةنطوكا الام كفنركلا
 مسد مار يروم سيدو )15

 أهف كراتيالتأب ردح ىلا آملا نأىلا ةراثثالا نكلوامرك ب دعا ةيعدت نع ىهنلا ةدقيشَح

 ملال مىدشملا 2 ولاا يحمل ةوهب هللا هاهم

 فراش النصل نب بوقم ناش دور كلاب ركل جركلاّنإثيد- طلو

 م5 و يد

 لا ثبدحف اون 3و توخيرزلاو ل30 وقل كل لاو املا د دا

 لإكلل ةعماج ىهتيحاملاهسدصو اهكلام سناب قاع ىلا اهنا ىأ هلا اوم ءاركقا و

 ىلعيزهلاىاةعركلا هيف وزغو ثيدسحلاهنمو ةعركا تدحاوواهة-يف نكح, ما

 قئاختا فغا هل ىتلا ةغايصلا نمع ونمركلا ل قو ةْضلاو بهذا نمتدالاقلا مركلاو اههحاص

 نمانح امرك اهقدعفتأرلاقي *. ةّضفومورك نمغوصبىشابت .*. لام ورك ةعجبو
 زءاشلالاهت ولو

 -وسو موذ 9-2010 هد 7 و 0

 ام ْش ابهك الوئيدار ةشال بارت 2 همورك ىعزردلا هيلءارغو

 ريرطبىربنبادشنأو
 2 6 و 65 23 نأ نيد جمرع جمع

 اهدي مركلا لع لئرتلا ب 6 2 ىوذلا ةيلان ناسغتداودقا

 .عيليأفا ادبأ دهن بورد هقول ءلاع

 >0 اكسو اووي يَ 253 الو كس .غاذإ
 < 7ه.<

 ع 4*2 ١!تيكتسلا نبا لافوت علا“ ملا ةضق نمةدالقودو ىلا مامرض مركلاو

10 
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 ” سلا ب نسي يي

 ٍْ |مركلا ىعني ر كيوب لافةز مشل اهذهن مفصلا هذ مقدس لما لرلا لاقو هقحريغقلاملا

 ٍ 0 . ركل نم هىعملادق:ثمرهلاو # دشنأو ةمسللا ممالا اذهب كوأن 2و

 ددس ور تق دار رشا لاق فن اءاطعلا حارا هيزاشنالاع اعاررجلا ةمكلذكو ا

 1 ضرغلا سلو فيلل أمورنا قي روم ؟ أ ها ا اثإلجو زر عهلوق قام

 يباع نإ ىو نيود سار ول دلاونالخلا مكر علا لاتهلاو ملاوذوبلا



 مك الودراال ىلا ةوقومومىا ركبت ليقو عركل جودنع ماجن تع ركب ْ

«2 
"5 8 

 لكفبريخ مك عياد ع هقول مال ل ينل زج "نودي رب مقنو مركلابزععلا

 ءا/ (مزك ١ ملا فرح « فاكلال هو ١

 رظص لاق ةغلاب ةللماهلاو مهن ريو م وقمر كى أدوضركا انموقةعرك دف نأ ذا

 ١ لات نما ءادإ سسدانآو كرك اوس دق ارا

 71 ىهلسبقو ةبيطقو كركوك ضرأو دره ني و اعمانأ رك هوي وعيا

 لاق ةرابا نم 1 ةراثم ضرأ ركل مر نوضراو مركج نانضزأو ةراسثملا

 ضرايفزطوذلا هد 6 ذب تنل اعلا هرتلاةبنبيانلاةهقبلل لوقت برعلا تعمسو |

 لوب ى20ولاف 4 رءوس ئابمتكلا لإ تان: دن اذاثابنلة كما

 وس ىدور

 لاف ةئوعموةمركم عجتو# "ار فلا لاو نوم مركا.يلع ساقيالنازدانتافرحالارك ذ حالا

 ءازهااهوغصو اذا نامركمع ركلا ل-+رلا نولومي ا 1نمنييالهْفمتأءدنعوا

 وا ج.م هيفام نسج انعم مسونيعب لاك ركب لكى لأ اي علا ل زثتلا وردصلاة عبو

 «ىلا لأ ل ةونيإسم نونو - )ءاواعتالا ميحرلا نحرلا لنا سسندنإو نايل نمهإتلاقفهيفامأ

0 ٠ 

 لاق. ة نعني لا ملا كونت ”العف نعبد ث لكلاعيات بر كبلا عتب علا زنا لاقأ

 قت ونكمباتاف حرك ةرقلهنا اكو ةعرك الو ةعساوبرادلا دهام رك الونيس دوهامأ
 الهسو سعر ؟ الوئام! لقول امثهلوق ر ةجككلاوهعلاونايبلاوىدولا نسهيفامد مك اق

 تارا < السوم مك ودل ةوقوأول ىااعر كا ْز زرا لاند أوىلاعت وقول

 تإءفوتو علا ىأيركلا شرعا “برو ةو تصفى 7 ئذلااذغأ هوقو ةثلع ناو

 . لاو م هيه هرك اهتدحاو يذعلاةركش مكاو لسنم يلط ىأ رك يعي

 وو رة ءوم 5 مه. قه و لستم .-

 اهثورعفومدعب ىاظع كورت د ةمرك نجل فدا تماذإ ا

 لموت هاما ةدلملا هز هراشبو هر اع 0 ظ

 لدقز امَدلارءاعسلا تداحاْذا ولا يم ل ىفبزعلالوقتوةرثكلا كذب وع 316

 انها مركللاتنعلا اوم دتاللاق هنأ لسو هيلع هللا ىل ىلا ن ءةر ره ىلأثددح ىو 0

 اعتهنلا يْدض ندوه قلاع كلا نأ د ًاهللا واذهريسفت :وئر»زالالاك ملال رلام ا

 نالَخْرْومَ لدن لاقرف وصوم مات“ ماقي زذصمو هود رم "ال سأو ءنمأ 2

 تفذفنتوعنملا ماقميق ايان مجال تاوبالو عاجلا» ىنئبال مركةأ ماو موكل اجد ومرك |

 ( رع سماح برعلا نسل - 0ه0) ش

 ا

 تطيضدم :ركمضرأ اودل ]وق

 حامصلاو لصالا يفءارلا
 مضلاب س وماقلا ىف وجتفلاب

 مضلابى هه حراش لاقو

 لا جنفل او



 ىفداز نيعىناعأو هلوق

 ىأنيع منو اهايق بيدا

 نيعماعنو اهدعيومضلاب

 د دما و ختلابىأ

 هسيفتم هتك

 بءدهّتل !ىفىذلاو نم

 هنينكمارك الا عضوم عضوي
 ع ويععم

 اذبكداو اوحالا 5 _ةةمدوق

 ا اعتزم 0

 مضلاب اهيقداوللا طبس ضو
 ميني سطعااودو

 (مرك ) ١ تلا تفزح + فاكلا لصف اخ

 را مشن را مترك بالاك ةقاركو دز ”متلاقيو 3 نع قاهر 3

 امعف رعت ودا لذ كلو ةعرك لو رهن 000 5-0

 اتدشراكمارك العضو سسأهم اركلاو تان "الان عند ل تاكد | .

 3 ودحأ لكل عم ركتلا ل رامركشلاو 'ةراخالا صوم :راغلاو ةعاطالا نوطامبللا

 1 .نيلتملا اكو ميلا فان لك ةلاوةمارك انيلع الف مْركو ارك كلا اولا

 5 ل . افرك يتابألامرك انا ا كرت نو لبا داتا ماكس
 ة2ؤيه مب و 7و

 | 3 الدوا نمو هناا راو ماعلا ةدحاو حافلا قووركللا لت روكا 11و

 ٠ 33 ب ندم ل - ' قاجلاررحلاوأ اق نيذهالاةزالاهل"اهلاق رلعشم لك

 256 ريتا زوج ] ءعهأ هداه ه2
 ٠ 20/0 5 ملكا لوأ عدم »ع ىلا مويلاوخ 1 ا

 31 3 8 , 1 3 1 7-0 0 هو مد

 1 كاوا 2 : تا #3 ىعلا مويلا قءاحمل اح مم ىوربو

 "ااا انما جزأ لإ هسق ديف
 0 ةنالح 0 توهحى !نيسأول 2ك د همنا الحراني

 ع قوس م لور

 م 30 00 يسدوج 00 3 ا 00 : 0

 عدم د <

 55 اذ لوبن لاخلا يقال سم 0 2-2
3] 

 06-00 ااذآةاورغمضعتو ةنلمأ نوداياوثا ميال ضْرَأ يلبس نين بود هنيرك ىدبع

 ,لوذي مهشعإ ىلاك لا هاش رمهطعتلاف ر ودم نب وك الاف ١ر8 لاق ه 0 رك ى دبع

 5 كي بى شلك 0 /1قأ هدنحر اندر ناتنعلا | ىوفهسع ركءاور نول

0 
 ب بنش اللة ا 7 رك 2 كلر 5 لا 27 رك رك

 أع : 8 ١ دشنأو هنوقةمر كوه لاق

 : 1 جببأ ال : داوتحالا عم دال ىرأو »6# ودجر ال كجركى رأو

 . || ةقمو سانلارخ ا توةيلعمقا لا تغهلوقامأ أوكل مرك أ أن .غرغدتال اعمر ةينمدالأ |[ ى
 : نب وبأن ب لدقو امهيلع و رغب نيسر هنن للرد ب اود هلبااه لاه لاح ة:نع كك نين نوم /

 وكوءافرطام»نيدسؤم نيب وف هعرفوخ يؤمن اوال ماوه نمؤمنبأ تيل 0

 ٍإ ةيأمرك لجرابجلفب "و ديرتنا نمد شَدَتلا ن ءهدسقتم ىدلامي ركلاوندؤم

 ا هومدس هيعوقغا ببسي جرول ًاهئازخآث يذح قوة كد

 مس



 (ىف 3

 ءاو . (نك) مانع * ناعئال ف
 و رجس يا 6

 ميركن ماك ًأوبنصولا ؤلب افوناتلاب ماركو لاق دحاو ىنهعماركو ماركو رك لتس
 39 نوماركلا عمجاو فار فار ا رطب د -ممو غار كح «عاطستماولا

 5 ميركملاو ديد شنلاما انك تلق ركل ىف طز فا ذافمب ركلات ضلا ماركلاىرهوشنا|

 ملدملاوألاقو ىربْبالاق هما اركسلاه-:ممسالاو نسال

 لفل رافض ل عرحا هلا زب[ سانممز هولا ةيسؤنا اذ 00 3
 أم 1 كلمادأو هننا سرك لوب هن 'اك اماصوام رك كلوق بهتتلا نعم ىف هنكا وهراهظا كورلا |

 مسهاوق٠ادنلادب صفع مو فلصأو هيمرك [كلوقن مال دبر ا صدنال انه لعذلا اولزخ مونكلوأ

 ىبارغالا لشمعلا يأن ءنامركمل جر ل .ةفءادثلار مغ ىددقو ىجاجزلاءاكح نامرسمانأ

 نام الما. كلوةضرت:ءارلا عنب نامزكمأب لجز ا ا هدسْئالاق ظ

 لامر ةب :فاريبلا ىف مادلعرببا عبرم .اعمللا ىل_ مى نعى درو كلامو

 ةمراكملا + راكب تأ .رحاهت رتل الاتواجيك الف لح :رلا لاق اهم رح هللاثا|
| 

 ٠
 ىأدومي اهبمراكأ 7 اوةندار اومركتحلان ملا ود 0 : 1

0 

 راكم أن ,مىبدبلْطا : مرادنب نطقن و ذا ا

 5 ا ل 71 "ليسو ريغ راج بطال وتب ا ىس م ىلع ينئفاكي خل نمدارأ 0

 تنكمم ةمهيركف يراك و> ولا عركل و هيفهتملغاذا مظلا مدرك أ | همم ركز ياذا ا

 يرهو:اريثكأا صاع“ انباذهومركم مارك ل جرو <هزتو همانعأ دمر كدر اوم :

 . ةيناثلااوفدخ نيتزمهلا عامجا اواو دح رد لئمهبرك ًاءلصأو مو أ 1 للام 3 |

 الا دتساد عت نمواولااوفذ_> مهارتال نر ء_في كلذكو ةز هلا ةعراشملا فورحقااوعمش أغا

 ىلاهدرينُأ هناجر عاشلارطنضاتافثونلاوءاتلاوتفلالا عشاوطت نأ م ةرسسكو»نيباهعوقول |

 كسر انيستا ف لاقيو لتقإلا فتنس ايا امر ينال لهاتف « لامار

 ىاءا رلا خفي مكمن ,.ةافدتا نينمز مشعر قو شالا لف ىانرلا ىفد درامدالذاث وهو :

 جم

 س3

 انيركمبلطا ود ا اوزان ع ىاهماز 7 ىلع هور دن ورخخل تمزدتشنودو ارث | !

 الخف هل ارهطتال 1 الوامرك الواب الولع او كلذك مدت |

 ةمعلو ناعم 5 مهو نيعةمرك و كلام و كلم .دكو كلك 27 لد اركو كلذ لع كابتللا ناو ||

 ا "م7



 طمط ةمركمو مركموهلوق

 2 مكحملاو لالا ىف

 قالطاىض:ةموهو امهلوأ
 ىذنمد.سلالاودجما

 نبأ نمر اهنلو ميلان امييق

 وينظف وربك هيأ

 لصالا ىفاذك حو صم هلوق

 حرش ىو تالمسه#
 | هسبتك تاههجسوماقلا
 وينعم

 (مرك) ١ ميلاف ا فاكلا لصف 222 و
 0 ا سام را سرور :

 عركللاوهو هؤاطءدفد ال ىذلا ى انهملادا اوتار ناريثكل اوفو هىامعأو هنن تادف ع نممركلاا

 هقئافدمتان لكل عماب مساع ركئلاولأ 'اضفلاو فرم لاوريبللا عاوفال عماجلا ميركل او قلطالا

 ' نوكي مولا ضرقن موكل هديا مظعلامركل'شرعلا تروا عذلا ديجنم رك توزع

 ' اونعاذارهاوما نماهريغورهشلاو لبالاوليلنا فل متسيو هادا هل نكي لن اوهن سنان لدرلا ىف

 4 اربيطآو درع نيلي وهداج قربنا سرا موكا ءالانسا لاق سانلا فهلصأوق علا

 يهب. يع نر 5

ل وذل ام املا عرفو
 00 8س 

 1 ع 7-5 هةناودب از زون كلذ يك ةايقنام 17 5000 57 رنوتلاو ا

 3 مدأو ميد اولاعا6 مركموقو رك لترا ةيثمالا .سانقلا ناءاذهو دوق مارك د
 ال < لى مه

 1 ظ كوقتثنوملاو عم او نانثالا كاذكو مب ركع 2 لف و هرتغوه ديس نأ مارك ةوسردعو

 ننال عن لاك ردصملاهفصودنال مَرَك ةوساو موك ةأ عا
 ظ (قارمدلا هزك ذاذكق ايشلاج وذم

 أ نيا در الب ىأةرضت قع وأ تاكو ى نع معما ةيلعث نبت الآل متن مىل_جرلهناانضيأرك ذو
 - ان هو

 ٍْ | لن قلاع دان نال جراوفن زان درملارك ذوهنأ اس ىلع ةةقفشلا هتءئمهناوةيدا

 . ىناذةلادل ث فال ىزاملا“ ايلا نيىرطقلوق حيراوؤلار اا فيرط

: 

 ذم | رياضات نجني 5 دنا : تكفر دلاخابآ

 | رب اب دسنبو طاري متمتنأو ه١ ىذه لعئيراطاآ من
 داو أ هيلا ب 8

 كل 35 ه9 3 م م - 6-5 حمو 4 -

 ميل ياي يول وب نما اب »+ اند ىلإ :اس.طاداز ا ل

 ءء-و-ر م -ء 2 ماو صرعو 2

 ١ ميناس مرد وكيناو 2 ىدعيسو :ل|نيز نادينا

 ا س هد )ه5 دو سومه ع

 فاو مك نع ني-علاوم 2 3 ىراوجلا ىسكن إني رعيناو

200 
 عفر 0

 9 قت واهييدتشل نسافر #2 ىرهمثموسد ف اذالوأو

 - "م

 قالتشلا ىفكدعَ قارا 0 ا َتيَعْنإ انآ نم امانأ

 أسرتي ارك رك ليحل قاهر ادهن هللالافام يا .نولؤا !اورودنموأ لاق

 3 رك ت ن اودع 7 كءابسننو و ”ركوزذىأمَرَك لاجرو مرك ندحرلاة:ن ءركماو راكورببكد قزاغدو

 كس 0 2 "1

 ٠ دييعوت أل اكو : «فادو صرح موقَو رورو نب ضو ل دخ ميرو لشن( لاعبو

528 

 لد
 رم ا م ع دمع هدا عج



 ا (مرك) :٠ .ملافرخ .٠ فاكلال صفا

 8 رو

 اذا كلذك رام ةمدك دو همضلل ةماعنطعلاو هلق و راها مد كيا يفد

 1.1, ةفرط لاو ةديد جة يفتن
 57 3 ىلع ملكت لسا 7 هنانملالإ سم ها مس

2 

 مودك عع ضعلار أ نابع نعفوالامدكلا كلو نصوص ىف وذوق ناو ظ
 ظ ضد نم دك هراقلاو ضم ديدن ومودي مذكر مبا مكاو ْ

 ليقو را ضمت لدا نمو دك اميمادكللاو هيحاص| هدأ مَدكَنانسر دا مداكبتو

 منان ساب لالا اهم كتب7 ية ىأةمادك اناع من م قتلوقت برعلاو لك ا قومك ةعيقبوهأ

 اماعنوضرمي ىأمههاوفأب ضرالان ومدي موني ًاردقلة نيب هئرعلا شيد قو هنيعريشلالفا

 ٍدقومدكلارب 7 امد |او هيب كبس اذا اه اوفأب سيشمل مداكيث باونلاواب يومي

 ىك-هاراه سبا لاك نمرال !شانخ  نممدكخاو تان انياك أودارلإ ضعف د

 مدكو حارطباه يفتر أفالاتق 000 لاما اديدشلا مدْكملاو مدكلاو: هضعا كانبأ

 حاج تلطاذا لرال لاقي 5 هدرط أد يضلا 5 هيلفإضياط اج اذاامنك يصار

 ورعوب ا دشنأو لكالاديدثلا ف اكتلا مهيتمزكلا وق دبغ تسلم دلالتها

 يبغتزاطوأ أميكميِْعَتْسْدكَودار مبا عربا نا مدكلا لك الاوُد ف شرح ااميأاب ا
 مح م25 2 ق0

 يأمدكو نو فيدل © فلنا ناري نأ ةرثالاو موال ةرثا يأ ةددكريعبلابامو بلم

 .. سايداع بلص يقو ظءاغلخا
 ةورههبل "29 هم

 مدكمملا قينفلا لدم ةنارعع 2 ةرمس كنع مها ى تال
 هيغل ر - ئ4 5

 : راج- لاف 0 مدك تاناعلالَسدي اك د د ةيؤرلوقو مع ل زريثك,ةلطيلغ دكة عن كار ءالازيا|

 مدكمر هريس ا و طلع هحاع مدد ودي داب اطيلغ عدكم ريعو مدك عياباوديدش ظيلغمدكا ظ

 ْ هسية بيدا وق اك اذا مدكم ومد لو ينايعللا !نِعةثالثلا ءذهدافصاايدودشمدو دم ٠

 لادلا ع ةَمدكلاَو لدا كذَكو ليتل يدش دك اكو ةنمونزوتسااذارسالا مد 1 ٠

 كلذفىربنيادشنأو ةصمصب ت سلو عارك نعاكر ا
 7-0 8 , هم ام موء) 70ه« مدع

 همدكت وبلا وكن متعم“ * يمعلا دمه تدشايل .لد زل ؛ ( ميم
2 0-7 

 ال 0 0

 ىرتام نيتمذيل الا ىف
 ىميفع# هتك

 مدكط يسض رهسلامدكو
 مكن اولصالا فنتخب
 مسقع »تك عراه

 اهتوعشي م ةقرت نونضيسيف هدي بج ضابى ناينالاذيتأي ميرمادكلاو مذ قلذرك دقو ٠

 ( مز أكو مدكسو مادكو بدات «برشر هبا! مِدَكَو 7-5 هاب

00 



 مكب رمض باب نم ٌثكو هل وق

 مكسحناو ل اصالا ىف طمض

 , «ىفت* وشك "هإم .هلاو

 لدالا ىفاذك ىوس هلوق
 نءةملصم "هه هم نع سد

 حرشفو ةسملانىشلا
 لميا نتن لاهرموماقلا

 ىفاذك ةمئاك ةأحو هلوق
 قوىذلاو ءان1انىلاصالا

 ىناماصلا ل مكيوؤ دا

 ة مو ىرهزالا بد -متو

 دمسسلا رثبغاو فاكلاب

 نابسالا ةكبت اع ىىَذُل سه

 هسيك#م وشك دحلا طقم

 (مدك) -"  ميلا فرخ «فاكلا لف +

 ١ مو ف 2 0001 7 8 . وو 0 ٍ

 مَ 200 كاطمللاد عاش :ر_هط!ىد 0

 وو 2 ماظلاناعكَو نيرعلا نه ”لسقة دا ىل_ءقوكاملا سقي : رئاازك فا نع_رب را 'وراص

 لتفم ثا لاه :لبج مسا ىلق قو
 سدوم 5 - ثم

 نال مرتملان نجا عفو * تذباوتاشكَن يذلا جرضدق
 :ةاودواموأ أكو ةريغوأَتا رشا 0ك نك 7 ةقانيتان ناثكوا

 تمول وومو 5و ه1:46<و

 ّْ م نيم مو وقاد رتغملعاما رح ف تي عت

 5ك غنيت لدتا يو وماتقلا لك أرثكألاو 1ك اه مرام 1و

 وو نطسلا ميظعلا مك الاو ىنازعالاّنبا نع ٍبيعَتو هيأ راو رمل يلام 2 وا
 ظ ارم مدقتدقواضيأءانلانا مهي كلذ لاعب و 0 يمت اولا حاملا |

 9 رههتط 6-0 اذا مك أللبخ راقي زنا  ى ألا جالا مك أجا لانقإو

 تربع 1 يار ءالانا هنأ و

 42 هعدو هدر ءو
 ْ مخ 7 170 0.17 اهمانَسو اهكربكو تيتا

 ٍ الكوتا كذاك سنو اويكل لاقباو هشه هالو ميو قيرطلاْمَكَو عساك ا طو

أكو ركنا 1 وخلايا , لدييملاليقو لدكلاكب وعلا عكا ودمع
 ْ ظ نكنكو برى 

 ْ اناس نملك وة ةئاك ةأو هئعهشَرط مالا نعم كوه ال المد رقما و

 ' ىضوُ مل ةيطو يمك لجو 0 بردا ماكتبد أ يني نيتك أ اولاحرلا

 ملا نيالا بكر متكاورتذكلا (مك) 2 لااهاشو تدم ترضقو تدك ا

 دهتلاوأرغلاوأدسالامثكو بْنكو نتعكك اهنملذم 1 اذه د ازبار كاك

 ظ [مطوسر م2 ) ةيئابعتينأت هادا او مرش اوهو مكلف ا 0 ْ

 ْ 5 0501 1: ع هيو نيد موم ا

1 

 : ارو عفوا 30 3 امك 2 نق * دشنأو ناطلسلاو دا

 ال 2 11لاكو هتعفد داذا امك ةكلو قت عشوم ءاناس' كعفدمد :ِ نا

 "عنك وقل تفكدتو د مورا األ

 اف كو د 1| (مدك) مأ مع ذك كلدلل ل دقمتمو- متعتماو معقد ىأ

 ره
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 ء١ (غك) ١ .مملا فرح « فاكلال ضف.

 مةورع

 | عمالان مزرالاعاكبلاو هينامحرذالو' ابل تكررت ومب نشوء كتر

 هيفدنشلأ و .رارعل نال[

 2 ا كد 12 همه«, # مس 5 ه-

 موو بكيجاس عمدهثو 35 تردي عومدتلاسو

 موتك نوم ن مى هوو ب غو 21 اح ةدرمألث مئاك

 ا 1 «ٍنولأستالعاركى سو اهلّهكلا ع زورخم ازراننا بي المكلا نيرا ظ

 ١ سس يور

 عم طاع تانكي هراقلابممكيلاو ناب بش لبقو نطبلا عِظَعدُك الجرو ةلكعأ ءانلانوكسيأ

 انامدنا بيعت ىضرركيأن ءىورو ةرهس مف تينْمكسلا ىرقزالا نادل

 تلطل اأن بةيمألاق كلا وا :ملابغ سدي اورو
 76-12 3 هرم ه قو“ هد '

 مك هناك انه باذن 0 تعاطاذام مست ت وو: م

 . .٠ ..-- و ها
 ايداءانلا نافاانإلا نع ادرفمْمكلا لاعتساهيدارب نأ هيسشبث يد ارب سفن ريثالا نبا لاق |

 ىلء كلا أ انياب ث يد, !لءاولاه داوسأ نع ىلا صدت ودرسأ ءاج كلا عم هيبضخ َ

 روهشمل اوءاتلادد شم كلا دنع :ونألاوو مكيلاوءانلباباهقالتخا ىلءتاناورلا نكلو ريضتلا ٠
 ه0 3 1 -

 ىفاوشلا ف يكل و لاف هنولدتشما ايءاخ رةفنحو ا لافو | وهاوشلاىفالا ّمكلاتنتسالو لاق هن نع 'املا تشي ةيشنحوأ انو. فيفا لا |

 اناطيخايلدت لد“ ف طصلا بعصا فتدبو ادع_دوعسال تابنئكلاة علاق لقي :الذاو

 العو فموي لةرغ ماو اا روك ةروز رش وا
2 

 تك يوري مولا دعب 2 هلراهنلادإ اذا لف ) راف :

 0 د تا 1

 اير ين ا طب ةمكا ا ديدحفو ش

 نا يبرم ّمُكالاو ا دوسأر «_ثل ادب غسصب و ا

 د 1 دق تواكب | أ ةانشملاءاتلاءام_ييف كل ذلاي و ةئللملاءاثلانناعي_كلاميك الا 3

 أ م 2

 : لام اهتم دومتكو ١

 الياملا تكول فك 5 دلت يتلا ف تمعأو
 عا

2 

35 4 4 1 

0 ١ 

 4 .اعبتإبصقإ آو راب ديس نذؤت عوتكمو البو قول طضا:ارزاارتغىف مخ مر راةهمكدارأ | ْ

 بلطملا درعنأ مرهز تددخحىف و لالي ىدتةيناكف ىع اناكمنالل الب دعب ن ذوي تاكل سنو ٠

0 
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 وءدو 2 معمور)9 . ا : ١

 سه امال كالذي تيوس مسز ركب مسا مكنت مدلاو ثرذلا نيب مكتتر تفحا ل تيقمانملاف ىأذ ١

 قيقرلا بابههلارسكيو
 هك خو سوداقلا لا
 نوع

 باوصلاود را مااداهلوق

 ءزيجلان م ميت ةدامىئفامو

 امو ًأط+داري د ءسداسلا
 عبارلا زا نمدوأى عقو
 ةنك اسك و مينلدب' الامه

 مويعصف مرتك أ أطذ' ءانلا

 ىفام ا ف تعأو هلوق 0

 قعقوو لئطألا

 ثنأو ايديأب ىتلامكحلا

 ةاغاماق

 يرتكب ةك علا نم



 ىناذكموةكمباض«وهلوق
 اهكردةسادقو لهمالا

 دل ا ىلع سوماقلاحراش

 ساسالاوحامعلا قىذلاو

 هديك ورك ررحو متكم

 نيعلابوهراذ اربع هلوق

 ةممقلانعلعف عقوو لهل
 وطو للصالاىانه عقوام

 61 يعم هيك فرعقلا

ْ 

ٌ 

 0 يت دوب مك 7 مللفرع ناكل خا  ةنذ

 ٠ مووت ىئايللا ىو كلا مسالا واربح آني ضارتعا كلذ لأ لو لوقو
 | نء رغم قاضاذا سّرفلل لاقي و واتا ريس جك ياناك اذاةزمه لاشك لجرو [َ 5 5

 مسد6 ءاس-

 2 0 سخنلاق ول رلاعك دق هس

 و دءقةقوورو جود 971

 راعاسم) ربك ون رلآ ن 0 4 اذار رفح 2

 مصرس ع

 ءانإدمكو ةلعه 3 وجر قي نه سقت باودلا نة مكاذاو 01 لور هملوقي

 ىو

 باس "ىلع نس ِش املا انوه فاعل درع نالعث دشنأ

 7 ري وه

 هنكتساو دانك قيود شنا مو عاركا عموم كومو زر اكل بدو

 هما ود

 خكتدتك اه هضم اوال ادنع اهم ل وُ ال و قاب ةدلجت» هلأس أسرم لا و ريخلا

 | ف 4 ش لقت مو ورعاشلإ لاف 0

 0 و« ةونأت# اذ 2 ماهم صالقلا نالوكي 1

 الرا 5 2-0-0 ام وي لنا ىف وعلا متكلاو وع غربال ىذلا لبا تكلا ف ىارعألان ا

 00( + نس فعالا لاق 01 0غ ساكو انازكر ريال ىلا ةقانئااضرأ مو اوهيف

 ظط5ش 87 رانا ارا مو
 مالا ويا يب ال 2ك سامو اأو اه «نتسشتانرغلاوولا موتك 6غ ؟لافو

 ا ع ماغبلا وكر انشأ 5 ةءاوأو برات :١

 تءاجاسمترو تمد اذانمال ىلا قتلا نا مئاكناومودكلاو تاكو ذولا موك ةسقانو

 نضالات هيلو خدش يهر فرايف وكاللاى ملمت .ةودئاكر ء«كثلاىف
ْ 

 جا ا 0 ا
 ةدص 5 س

 5 االهذ شرالا عالط نمت 1و 9 كلامى أ فكل حالا هلوق

 | ضاقخال هنتي هم موتكلا سو هيلع هللا ىلصهلقا لوسران دس سوق مسس !ناكهناثد 0 اقو

 |اناليسواهحمبهذاذاامو يك اولا ورعولا اموت تمكد قواهنعيراذااهتوص

 ةوؤهو -

 اناثك كب ءاق تام مكوك هاة نو موتكتحدا نو هو نوفا از 9 راخم نم/ملا

 اكلة ءاق سلا ندد هل من كادوببا لاو نمأل ا ن 0

 0 ووعسأل ود

 |هدر مكي ىح ايا ويدبوا دءرتلاو هونرمس هيفاوق تش نأ اودارأ اذاف

 تسود سس و اوم

 ردم



 لو _(تك)ا ملا فروع ها فاكلاو فاقلال هذ

 ليقو سراف لدنأ نم مكر خامو قل درت سرا اج يبوس عا 1
 ب مه [3

 !تأ لا ةئترلا 8 ٠
 ؛

 مح: ” ديبي ”سص

 '.ىرب اهدّقنأ ناقش نامل لاق مولا سانلا تامتاقسو سلجم ةماعلا

 اغا ريال ةساقملا ىلا 5 اتناك وأمن ْ

 3 ل 2ك و د ذاتَ ف دزمت# قال /

 75-205 تاما نهار
776 

 باع مهداولل كئالم 5 موق هللاد ابن ءاهيأو |

 لعفلا 8 0 ةيدلأو ما وناس تاما ميفو

 لكو ةدالملا 'ةاقلاولرف موقت ؛ىذأاعضوملا ماقكاوذ اودِيئاقملا واضيأ# لاك سال ثانأقموأ

 ىانيعىتماعو ىتغسو أى أ اىر طف ماك هرداون ىفديزونأ سم . مأق دقق هي لا

 غونشلاى ءاىديني لالا بوقيشعبلاموةمابقلا ببذل ىو ثقيلا موية ءامقلا موتو ا

 ليقو ةماق 5مرؤق .قاَا مارد سم.ل سأل رق عضومريغف ة.مايقلا مو رك ذ ذثيدحلافوأ

 تبعك لوقهنم يا وبةمايشلاوي وهدي ش نبا يدان عشب 1 رمسلا و: اتقدم 8

 0000 مي .ءوبأد وةعطقوأ ةعاسئ أ للا نيو تو ةمابقلا مو الحر ا

 دود ثريغت5 :وقأ"اهريغإ :ليقلان نو . .

 انام كوإمك هسفطمو تك نالعالا ضيقت ناقكلا (ك ١ 1 (فاكلارسنإلا

 0 د 1

 :لاةيهانا لمت لا ةمزراهلا مشل ناكو 5 034 1 1

 ةغيانلا اخ كو |

 < نر ال 5 ١ مور س) هماصع ا ْ تا كة

 ارفاظ وانك. سماه نامشو اراها نيمو نك سول سنا
 500 1 ق 9و »سو

 ار ةانوماز دجال ءويطصتوو أ 5 رام يَتْشَكَْتيداحأ 0

 ظ لفك دب قطو

 ا

 هس سس

 ةشعص نمر سلو ىف عقو

 سورا 50

 ىمدقنا# خففمضن مق
 هعتصد وك مق

 طرضاذكا امعق ب , رعندل وق

 ةيلانلا ن < ةصيحص سن يف
 ميملاوفاذلا ع فب ىرخأ فو
 عئووانم م ةانئملا نوكسو

 ءارةثاثملا ل ديسيذسهتلا ف
 هستكل عا طمضن) او هانم

 وينك .



 اننا .كافع «نتتلس
 :ه امج 0 0 هيت رطسلا موك # ىردأ لاا فق وسو ىرالامو ش

 عنب منسم 2 اورو اورمَدْلاس ابعلا أن عئورو:هتريشعوهتعيش * لحرب لك موو
 | قاليص نما. شناطيشلا ىناستنا ثيدملا افوب ءاسنلانودلام رلإ مهلا نم مهاد اوال
 م1822

 |نودلاجرلا باغ مارد صمل بالا ف موقلاوبت الانيالاق ءاسلا قفصمأ و موقلا عسسل

 ند تقي ناءايسنلل سل يئلارومالاب» اببلا ىلع نوماوقمنممال كاذياومو دينها ا كلذاوءادبلا

 ا ليبس .ىلعميفءاسبلا لخداع :رولاق عقل نم هد اوال بلا نوديلاج لا موق ىر هود أ اهم

 اليد >اواليلا عووملاءابمسأ نال تنوي ورك ذي موقلاوءاسنو لارين لك موقنال عستلا
 بحت «بذكو لامتلاك مؤةوزغنوف طهر لدم ثنو و نك ذيؤيسيمد اللذاك اذااهظفل نم
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نرخ صنف لاتتناذ حوف تدك ىلا ورك ذف
 يسد : وف تاقو* اهلا يفد 

 هو

 نإل مغلاو اول بالا لثم نييمد ١ الاري_غل نوكيا مةءاهلا لبخدب ولف شين ادا ودب امناو ريشتو
000 

 تركرلنا اعججبادب رئاهفافثن ًاوركذ دنا اودجاسم واج لئمريسك 1 عيجامأ وهل زال ين أعلا

 ْ ينعم ىلع نأ نا نابرملا حوت موق تيد كج لاعت ةوقومد سنا ثنثأ اذاةعامادرتو

 نما دحاوالومربذكن نمنالءدحواحو و اوبذك ل ناك اونيلس رما لاق وح 07 ىقةعاج تيذك

 ْ نوكيتأر اجو لس -رل عرج ندم 41 اوسر لكذالا لاو الد دكه ل

 55 ىلع انفك وانعا ودك وقل اهي يلوقت برعلا نأ بلع حو ف رلاةبءاحتبذك

 ا يلام هالكيانأو داخأ 0 أحلا عفاف لاو دسخلاو بطاخم يملاقو يملا 1

 9 ”نوقستدمتا لذيلار ذمو ألا قدما

 ماقال -يلرتسبال داو 4 اتا ةيسملا بقل رعي أف

 000 و 3 ” تاور 'ىرئادشنأو دما بلقلا غو حاكالا ىوريو

 ا 1 5 5 موال نم ناكُتيَح 3 اليورو وم

 ميسي اتفموشلاب ب تعليق حاج زلال ْنب راسم دام اوسيلاموقا مانو دقن ىلاعتهلو ةو

 هدب ع ليقومهنعبم قو لبدء هل ىلص لا تأ اجاونم ا مهرك ذ ىرح نيذلا مال /

 كل الملا نمموقلا لعفةكئالملا ينعي لرقوهعابت اوهلسو هيلعدهقأ صين باصصأن هنمآ

 قلعت لوقو نأ نمرفن عما هنأ "ىلا سو الق لو ز علاق ني نمل ن.رغنلا لع امكح

 نانا وةك امهيمق لدبتساذا ءأاىل فنار 7 اجا ا لق كا ولد داع
 ب
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 قو مكناَودَفَ ضرالاوتا اوهسلا مانقتناذج ا وءاعدلاثد نحس فو مهعدؤتتستلوأ ْ

 6 *(مول)+ "ملا فرع «٠ فاقلال سو
 سوا وبابا هننكت ةيان د

 ويح لالا ىف ناك لاول شغف ترعلاةسينبأ ىف شلءارغلا كاف: لوئسو تيمود سو

 لع ماقلام وقار ده لاق ٌْ ةددنش م ءاءاتلعت ناك اهنئباتلاو واؤلاوعاتلا جدة انا ْ

 0000 م-هقاززأو مهلا عاومتهلا انهسقلخ ىلع غافلا مويا ةداتق ةةلاقو *وثلكي

 يطعاَرعأرف ةز ئرهولا ةامنشالا ىلع مئانقلا مويقلاةددسعو أ لاقو اهله ىدبالىذلا مولا

 مرفت جلعو سه رمت اشنإى ةتةاخ عا ئاقلا أ مؤثيفلا ئملاو ةغلوهو مانقلا|

 داود عيونا انتو لد رونا مال ااد[عَمَق ةنغلا اهب نم نمد موي فرخ

 ىو وهي وع«٠< هم

 ةقاءامأنممويقلاو لوعة ليو لاعْفَدرَومووبف موو ماويقواولا نما هلأ
 سم 2٠

 ئه دو-وروصال ى 00 ب كاذهموهومي فبل ةلسد ست الا وفول ٠

 ىحعفدمرقأ ىذاوأ لعل. لهو نقيامشيعلا نمماوقلاو هبال هدوج ومالا
 3 أ

 ماوقو بموقب ىذا ةداتع شيعلا موقف: ةيرو را ست اجي زوقيامعأ شيع نئأماوفا بي اويايبسمي
 ادب ْإ

 اذاو سر او نبدلا ماوق سأر * . جامل لاق هيماقتسااَمء ملك, ماوقو دق

 تو كرك و انا مودماهأ ملف ضع قز واضع كهف ات وأ رج ملابامأ

 دما امهمض لاق نآهسامقناك قعيىرين الاقذاش موق م مهلوقو ميةتسم أع وقوهفئدلأ

 نَمَوهؤد رق ًاموددش اولا وقم وولد راس اتمازبلا الثلا لعد اًرَدع مالو

 قو هانى ارمالااذه ىفانالف عفاف ترامب لارين بدت موه سو تشل
 اذا ى مايل نم.هلعافهمواق ريالا بأ لآ 5 .رباصةجاح ف هبمواقوأ هسلاج نس ثيدحلا |

 ةالصلا ةماقإ نم فصلا وست يدا فو ' يصب نأيلا هيلعربص هّتجاحىضقيلهعمماق |

 شلي رس فو مهمايقنا واهله ماع هانعف ةالصلا تما دقدا وقامافلاق لاَ

 فر اهراصإإ واعرطت بهذانتاو دمت وعضو ةيقابلا يه ةيدلا ثلث ةئاقلانيسعل فرم

 ركشتفانلاهمخالز دب هم يرى ةروذغما و ديوك شاي اددلا أ تيد 1

 لاحرلا نمةعاجلاا موُقلاوامالك َلَدَع كأن الف نمامالك مون الفوم اسير رذغيوال ا !ِ

 هاسنلا ل .موةرص بال ىلاعت هلوق كلذ وع وءاسنلا ن ودة ضاخلاج راو يوتا ِ

 ءاسن الولاجر نملاحرىأ نينماربخ نكي نأ ىدسع انسانا ووين

 رهزل اوقشا ذكوءاسن هءاسنال 0-2 0 هس (نمعاسفلا تن اك وافءاسن 1

 ا
 ٠ ٠
 ا

 ٠

| 
 ظ
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 اد 206511

 شعلا نم ماوقلاو هلوق

 لصالا ف ماوقلا طيسض
 ىهءاعرصتقاورسكلاب

 ماوقلاوهصنو حايسصملا
 ناسنالاميسقيام رسكلاب

 ىفاضيأ لاقو توَقلا نم

 هنا هكالمو صالادامع

 لاقو ري.كحا او فلا

 ماوقلاس ومالا ن>اص
 رستكلابو هن شاعيامباصتسك

 ها هدانعو :سهثالا ماظن
 فرصت ضع. يعم



 مترج ني مون رض هلوق
 ان مدن

 مت نيح مكو فرص لالا
 قوص هلعلو هضم لكلاو

 هسكت# هيتكر وصي وام هب

- 

 تالا 5 ميملافرح »+ فاقلالمصق 1

 أذلو اناذأ هاذا ادي ل جس نزبام عب اعز أن ذأأ ا تيفال نمو ةاليئضلا |

 مايعرف ولو وأباهولاهدا<مأي_ث هلك 0 فل ةوايلفمةسكلذق قوي هنالك ماهل تماقإ

 انجري وضم , وسامنبالاو باعث لاك مانجا ميقودصمملا مي ةاولاف هوةلاعالامهدجأ وتبث هل

 |ةليسزبا لاك ةماخ عاركدتعجق عبو ملك ايو هخنييصلاامأو ماا كانا فنوكي نأ

 ميقا زملاب ةلدبتعملا مشا هلم وردت ررمضلا اذه رثكيام ىلع اق ع وهاتمتإةماقن أ يدنع و

 دارأرمتم انهما نئابعلاو ألاكو ةبمقلا جالا أد مشا نيد كل ذولي زيتلا فو. كلدك

 يفالتخال بغت افيضأاماذعءارفلا لاو و فزذحم وم تاع ذوهف ةمشلا و للا نيِدئالذ

 8 ليج افوإ كنك دوبل ملقا قماهلاليقوالاتاملوقلاو ىرهزالا لاق 2 يظن

 وهلا قصت اوبأل او. وح ميا قكانبدك :رقدقو ىنايجلللا لاق و'يهارتا" ”هلابمق نيد: رب زعلا

 نمايفنال الوحاينعذ ل وقولي اكل و رخصلاكزذضم ميقلا 0 مقسما

 روخ لعرابدنأ ل عومفلوحامأو ميك لتعاف ماق راصف موو موق لبصالا ناك مق راع ما كلوق

 وقر عزك عيلاتيد .ماوقوم وقيد داذكو ريكلاوزغ د لاكرد هماعقحاجزلا اكو لد
 وك طع
 م اي 56 ا 1 4 . رهزنببعكل ى ربنا دشنأو مقتيس اع وك

 هو هممت: 5 ١ 53 ص و 7 رهو

 3 1 مما ضاق يح موف #2 ىدهلا نعمت نيج مورس موف

 ت2 مه ., - سس ه م 5 مو

 ا مقيد اة تلشرأ يقيل وشاب أب تاينح لاو

 ملا اوم مويشلا ارحتالا نبا .ماشااوغ وكلا ىلاعت هلل و ةماقتسالا دهر دريت

 ظ ربا مع اقل! ىدسملاهئامسأو ىلا ةتدقتا ةناص ىف مايقلاو عويقل اعباسزلا كاع :ددازردل او

 ءال |نضرالا ىف ةباد نمامو ىلاعت هنا لا متنكم أرةلعو بهل رو مهئاشلا ف هبه زم
 يلا ةروصو لوْعتلا لعفلا نمع ويلا ةروص:ارغلا لاهو" اهعدوتسموارَمَدْسْملعَيو اقر
 اولا لدغ الثلاث اوذ نملاعغسةالالؤق“ شرك ناجل بأو لاق مانن لاو لاعيش |

 ددجودب دوسديسكلذكو مب وقدلدأ نعل ءفلا نمؤه ميقلا فءار ةلالاكو غا. ابل جولرع

 اهنولطتيماهلبقام جاتا واول اذاعبص نأ منهمزار اكو عركموفب ؛رظنزوديوج

 َ ٍْ حل“ ىلعءاناؤدا وداز زل دعف ىل د تن تراضنلا ذاوا عفان فاهد هب ىلانوكشوامن 1

 :كاوو اؤلاوعاملا تعج تعقحاانف مو زل او - هيف هنز لمكة وش -_سناقو فر ءام

 ٠ تيرا نك ةدقد مئات راو جو هنااجتا اونغدأو ءابواولا ناو دبأ نك اس



 نو ولد : كانط . كطالب
 «-و 3 رع 4< ١

 ندلا كلذ ثيرأل (قو* نحاس مقدم ىأ مقفل مك تنألاسقق كمان ؟قيافانأ وا 1

 هيقم هصوأ ةيق تك اهيفىلاغت هلؤقز قنا نعل نئسالوبف خال ىلا فنا هلاك

 نيد : تلا نيد ذو كلا غقدلوقو حاجلذلا نع ناهرثو» اوت ن لع لطابلا نمو انعام ٠

 ل اذار أ هنالععتأاناى :رهواخاك او ةمقتسممملا هللا نياك وك تأز وع وؤدارةقلاةمألا

 قو مه أن نوُسي ونهو ىذلا عوقلا مق لالا أ سنائاواوتخبلا عشا هيفا

 هناك ىفىخ نا جتفل و لاو تاغالا ضيف اجور 1 قوت َص م كلف اامتنلالا ظ

 بالك ركب ىلا ب نمي وخنأ ةلبالك يرفع اح نمسا ىو رتبرفملاعوسوملا

 ش :ةمهاذتا تاقفامه اكرر

 نامي اسلم انقابالااه ركن رانربتلةن اولا امل
 اهدي و 1-1 ردا نفوز “ قب

 انها ويوا يل اهيايدينا ضزألا جودات 5

 نورك يم نول قو .نيميطقلاو (نتعظتلا تدار مال نسل تناقل 5 ا

 ماهو اذكى ع: عاق واهيل اشتم 0 6 9 زأر 1 مكدحا ,يتا هابل

 ءاسنلا لم نوداوكلإآترازيزحلاليزنتلا فو اهنئاماهيلغمل قل اوائل ىلعلججرلا
 تقم لوك نموها دولا ًدشو باولو ىذا مابا لأ تاوانههذاريرتن ظ
 نىلاعت هلوق كلذكو نم ؤشرومشعم انقلاب نول كم لاج .رلأ منع اهقاواتاكف الزاب

 0008 وئالصلا عمسعاذا ىأةالدصلاىلأ ماذا اونمانيذلا هيأ :

 لديعةمزلت لةالضل دارو زهظ ل عداك نازك نأل طرشلااذنهنءدالاذك اولعفاق ني لهظتتم

 قعااذع هلاقواو /زاهطااهنح شكا اناو هلؤقك ادهريض.فهدفار الو اش سعال هئانطعأ نا

 هيلع ةلالدلا كلذ فذ ةراهط ىلع عساو ماذا ديرب ودواذكواعفافةالضلا ىلا مقا ءلوقا
 ةفرطلوقهنمو !دهرينكوموكآرقلا ف ىلا نارا نخل يبأؤو

 ديعمةنا بدلا لع قشو 57 ههلانأابةويملافتماذا كلا

 ل اوبل ذاك ال نأ مولعم نال ديا سيكا نافدلب وأن

 ااذيه ا هوم يلع

 فاول تلاد ضوعريغباماق]و ضوعلا ىلع“ انا فام او ماو ةال :



 ١ !اهموق). للا فرع :فإتلا لسن 1

 00 لبو ةقبهكر اد ظمهماقلا كنا .هيماقام 00 ع يي و : | نيتايدشاسنالا قلي اذاومنبل قيطنالئ أ مالا اذهب موُعيال الفوم ةوقانأو م حارفأو
 اقلازسسف: فثنللا هاه ىذلا ىز :هزالا لاق ةعاق وهقهوو نطسقو 1 :كيثلك كاذنكو ميقا

 الغانم 0000 ا

 | ويشار هن لقو اها زا ال يام
 هم 0 8

ءأ ذل لا لغو لأن 3 00
 7 000 5-5

 0033 

 ا هل ؛ 3 >3 3 سرا يعماأت 9 31 : 8ك رطل لاو اف ياوام لني عا

 01 . تاون يزاول

 5201 : روم زوز. تل ديك
 ةاوابينتا قعربأ لاك اع ام" «نناهللا مخ تيارات« نعانشلا لوف ف ىرنن لا لاقو
 الع فدا ووقع هيام يوي ديوعندب# "اك ةءابو عان] بم اق عجب تببلا ىفةماق

 نايل هم (تيبع تاع 5 ( 14: دز . ئمدالاهيلانهذا ةةوزثمو

 ظ 0 م ينمو دعا لبحلا 2 7-3 نع و قماقو-

 | اخ كليب انوي 0500077 يما وا غةقرمأ

 1 معو * تامانبال فاو 1 ثلسم نع ارق #2 .تاداسبال كلو 3

 يع ةراقلا نأ بمن لوف سدود ,نيابعوثادألاو ومالا ؤموقي نا تاماقلايانأ

 ةركن كيو ناك ةركملا نوكتابغاةماعدلاوأ هماعدلا عزعزاعزت تعز + هلوق: ةركملإال

 نيالا لوق .ةركسلل ةماقلادهاشو ىربنالاق الدعوة ماعد

 00 0 هوب * نيدملاو ةماعلا يَا ٌْ

 اح هيف هيل و م 5 ؛ با ةماع عجزا قسرآلاةهامَي ءسدق لاو

 50000 تيوس 5 كاع نكي ءادوق

 نياتكم ةلاوبكسما عاق قتنخأ نا ا ثَدءااهكعَىلاَكَ ا موةملاو
 ل وك هد و 2

 'رماو عقم مآل قو روم هم قاوكست إل رلا يادي رمزا



 4 ١ (موق) نق نع * نايلالسق

 نوادر لال َعو ننهشلا تمعن ةزيهالا غامتماقومدلس نبا لْدتعاى ىأعاقوئفرانبنلا

 هيلع تباثلا هيكل لقثلا نيلابمئاقلاو ةملاسة يد امقدحنو !هردصب بهتان مابا دهم

 هامان أال ألا يلعب ىلس قال اوسززت عبابل اع مازن /ميكح نا تيدا فو

 نعىأ اماق الان عداسالو اوعذنا سا أ امئاقالاركالف انلبق نمامأ لبو هيلعهللا لضىبنلا

 [ونىلغاتيت نم لكو هيشلسملا ومالسالا ىلءاتي الا تومأللد أتناول ونأ لاق قطا

 ةليظاولا موه 4مم باقتلا لدهن ما واوتسمل ىلا هث لاق وهيلعمئافوهفهيلبقو

 ىأةمئاق ةمأءارفلا لاهو ثيدحلا اذنك ذهني دي كشقملا ئاشلا“ارتفلا: ةنمايقلاونيدلا ىلع

 ىفليقةثمور امز زالمابطاوم يأ مناع هيلعتمدامألا كيلا هدو الل توزع لوقو [هنددبةكشسقم

 ىرب بالام اكسم لاظفإس ناك اذااذكيمئانال_فكلذكو مالا اةلاوهةفيلخلل مالكا

 نيدلا ىلع ةبظ اوم ىف باكملا لهأ نمدلاعت هلوقهملع وهيلعتياثلا ئذلا ىلعئاقلاوأ

 اوُماَقْس امش رلاومقتساث يدملا هئموميك بقوميلغتيئاذاؤو هلا ىلع تالف ماه لاق ةاثأ

 ةعاطلاف مهل اوم ودى أمد ءارشٌسأو دين أذ مكيقتا رد يس وكش ويد اال ٠

 امةساونأم اقيمت اقلب مالسالا كعاوتبو نيذلا اوما ادااهياعاوُناو
 اوماقتسا امال اوقنولىدكوبةمتالا لعحيو ندا ىلع ولو ايمي ًارىربنموحرراوقتا ف اطقتا لاك

 مَ تيدس فرط مدنإلاةامإل معلش ييجي ىلعمكل

 ًاؤمأع امال لاك مهنا قتالفأدقا لوريال: بداقلا ممم لامست و درا اسمع رمق ْ

 هئمو اهراف.ءا سماه :راق-وأهزا رازبأا سما هراربأ نئد زوما رخ ”الاعشدعوتالصلا |:

 ثندحلاو امئافلازامةّتكرولزخ الاثددحلاو ؛ثدثوع ادىامكلماقلءلكت موديل

 نا اولطاةتماف وح ةعاق وه كلذ وسام رييدش ةماسامفلا ١ اف رايت لق لازامرخأالا
02004 

 هسا نبل اف ىرهوخ ا هليلَعَتاهامافوضوناودلا اوقوشما فوت لا هم 17

 قدزرفلا لوقو اسنالافكل ذرات دقو هير ةاذلام اوقو تاودلامع اوذةدحاوُمئاقلاَو

 اولا اماعامو مدنا ناو 5 اهم اوقفت مْشَو ماذا“ ١ :٠ نقولا

 تيكسلانبا هنمموتتاهئاوقف مغلاذخ نهاد اوقلاو ييسر
 ذأ, ءادءاوقلا ىانسكتلاا "حم لف وقر ناك يع ذه ىرتتي ناك ماو

- 0 

 مهداد عامه اجا مماوتاق تقل كدا جالا مهاب هوق 3 و



 . (موق) ' .٠ .مملانفرح « .فاقلال صف 1

 | ترس تاهل رم كا هضاب شالة نهب ؤل رند جيرو
 ع م يي عفانأ ارقواما وقو امامة ن رو قع ::اهن ىلا ىديامانق مكي |

 ظ مقوموف ب والابم ن مس ئنب حري ىخ لصقانةفرايسطلا د تعوم ع ريال ءاوبسالا ثم شاك

 5 تع

 أ ويسمي تفتش اذا سان ع نب هل ادمءثن دح ىواه قيئايم اك سا و ةعلسلا 0 مو و

 ٠ (|تثمعت يانا يو روت قعدات نيف تساوى
 1 ا

5 

 َّ مولاه: ىهامهو هتموقائأ عاناإْت متم أنولوقي دكملشأ مالك ادنهو تموق عب

 أ زف سلوق ادرار زيف نونا لبحر ا زجر ف

 اراك يةئسالا مسعانتاو نيثالثلا ىلع دازامذ أد وزن اموهفدقتلانيث الد 0 هعاب
 ١ ا # دس

 ةياجاامنالنوب وجيالوأ ًارئامل اوقي نمد :ءاذه ودعو أل اق زوال ود ودوم علاق دقنلاب هع 0

 | تقولفي كول يلقنم لذ دونات ول تف واذ هللة اح ةمولعم أند._دع ىهو ةلوهجم
 1 يرد لس د ع>

 ٠ ١ هعسقا|دقند رمشعب هوقسسلاثد .دحلا اذه ىورامد هبةنيدعنبنايقسلاةولاق هيلعأد
 د

 ولذا

 نوفل ذعةسملانوكتفةرشع ىدنعنم والا بحاص لأ لوقف ةئيسنرشغ فج
 رب يب

 ثيدجلا دما. تءيفذ قت مقتسااذا ساببعنب ا لوقدح" ال تلققص-الا ه.ركص ىزلا

 7 هل رلالاقيقن لاف تاقلافاكق صسا لاق الطاهؤانع بهذد وأ .شلعت هناللاف

 | لوقيف لج رلاىلابوتلا دين تلق كوه ف ذكب هب لوقف بونلا لج را
 الواوا هل بأو رحل اةديحا اوه او لافأك قالا سأبال لاف كلوهذدا زاماذكب هعب
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 تن اولا داقثاذ اوم نما وف ءوموابقت لوقت حوش زون :1!نتمقلاوئشلاغاقمموب

 9-55 الا تماكدقَؤ تغلب كي أك يقان تماقمك لاشيو» هقجولماعتساد ةذهَمَشَنرْط

 تصدم لوقلغ وقتا هما ةدسسالاو تغلب ىأكتمأ تما موراي د: اماهتهق غلب ىأ

 ةهد <*ء 5 نر تح ع تا ا 2 2 «ءزد ع
 ا ترتعسو ىآ موت اوه هنا و ا ا وح :نملثاىفو هن فموقئا عاتملا

 اي :رثكرف تيعأو تاك اذاةثن اذنالفب تاك لاقتوأمققانا َتدَد حى أدل ةهق نموعو

 4 تماقم ولوق نَملاَولا تو نسهشلا مانيق ىأتريهتلا عاف مأف نيخ تنكس 1 قوت قو ةناذلا

 لورتتىاللتلا هكر تأطنأ“ ءاهدلا طسوَت غلب اذا شلات أى اوت قوى أحَد

 ليقرهظا عبر راالرهطظال ما دي انعكست سمان

 ناز مدع قدرتمطلا عاق غاقلا وة ماقام هاشم فوت 110
 عجور وس حت

 راهنلا

 ُُظ ومص بوس سوسو



 1 هيث) لن. ل فعااو .ناتا| هو

 ًانانمجام هلا لاه موف نه قلد .ةرقل انهن ىاجت لوقو: ماو للذي اكو, ىلاغت

 لعبا اال باويناالا 0 نا ا ناره تامل[

2 

 لاق تانك 20

 انوي غاساومنألاو + مودا لسجل اويقأ 6-01 ْش

 كارو<عددقأ اولا ؛رغاضاويقألاو لَو امان أ اوقف هنسي ال نعبا روق أىدعا

 ناو اولهم ذه نسوراف نب رغاضانع مكتسؤراوبفألاو ىو امشي

 ىلع بوصتمذك ياسؤرلاو اذ الو فردا هنكيل نعبد بع انهاومق أت :ةييخقما

 نأسسنالا + ءامو3+ رلاةماقاضيأ اةماَقلأ وِساَنلاَهَءاج نان عماد ل اوغنلابهنيشتلا

 حامل الاف هطاطْعممأ اوقو هتيموق ا ظ

 دهر ىلإ ةامأوو ...١ هنو اخ ينس فرجا دنع
 7 * هب ذركدربغ ورأت 23 هشزاذموبلا فيرامأ" 1

 عه عه ند 2مم ايؤوملا
 مانو وف لو فارخلا نتقابل ك0 او ىنءعهتماقو «تموأو هس نمهكرصو '

 زجر ىراذ ناو هلل مول اوهأوأعن سو ماكل بل ماوقوماوقام يوما اج ظ

 ةيسوابولسانقلا بلس : ةيروطلانسحتنكملا 0 عمل ظ
 دقناستالاة او كره هوخلا ةيقلاوةبيوشلاو ةماعلا وهلا لول 5-0
 0 غلاف ا ا 8 ةروضقموه ولا روق دوا 8 0 200

 ىذا ناقل أ مولاهم ورم 3 محارب ثحراووحي رمي نراك « 1 -
-- 

 22 م

 كانو "وفاهم اوقن مف دشفأودحاو متيم ةقلاوةالقلان لسا تالف

 ةيؤرلاه مصل مولاو ةلماوقالىأَ .وقالرجالااذهلوقنون رأو هلام ىلع ةسموفوذ نالف

 مُضةشماقركأبر ملا قاومدا واهو غو راسم ف هدواقو "م امله دا م

 ودود له مانق قو هبت .لعأما اوقوه ةديبغ و هدا يال سكن رمألا م 0 ظ

 ناموامايقم كاهل ل عج ىتلا مكلاوم !ءاهيتسنلا او لو ىلا ءادوق نم هنأ مس 3

 ديلا همي ىذلا هك المو مالم وزنها .واهوامانق مكلهقلا ل عجب ترق را
 0 د 5-7

 ١ اهم ءاوفراوصلاةيداهو ٌتاذح 5-3 ةعوبسمة دحوم ري ل

 ينساب ايف عسل ركو# ايفر كنك اهلج قا دا الاي يببعسو عمي ديما

 (رمسعسماخبرهلاناسل - 00) 020007



 تول افرع « .فاقلا ل ضف 1

 ةسو -و

 اير انحْو دماذهو ح 4 رح دو عدد نالا تاس هيشمفنال رملاعَو ويده حضوملاف ةثالئلاز واحاذا

 0000 مضلانمكل ماقال رقومكل عض هوما أ مك ما ة مالى اع

 ّ +6 01 ظ ديبالوقؤاعضومىأاماقمو

 يملا انما رَهاهلوَعدبأتَن © اهنا اهلكرانتلا تع

 ا ركلات لبق ميك قت عوز وو تنحي اوك كل وزع وقوم اك ىف

 |قالذوعملاتتض هب ىطيدقو ونت تاه أ ح ول أرملا تاو ةنسلاةلزتملا ليقؤربتملاو»

 00# 1١ ,٠2 هلوقو * ناوألا سناب جامو 3 دس لاق ما ديف
 - اق 36-

 ٠ جيوقو قلحا موي ْنْمُلَصفأ * رتب دموي

 اهنارِنمآ- لتقوأ وج وزو ا ههجتاماذاةأرلانالكؤقو ن قاما د وكتاقال زا

 اهدوعما كلذ, تاهسةمأَب ارضى أ ىوقو ىدعف نبأ بر رفد ب رمض منه اوقؤ هيلعحونت مسا ذي

 ةقانا لاقاك امداعنمهنوكلالة ف ناكناوانعسا لع ذهنك اهيلاومةمدىفاهمايقو

 : ,1لاق ثبآعا 7 نعنع المات نق 5 او اماه !ناكملانماهأو لامول -.قنع ءم ان

 ءاهلات د تْوَض ا ذافةماقإ تق تيوتا ةقاطلا اوةعاطلاك مساةماق نا ىدتعو هدم

 ٌضوعءاملاوةماخإناكنملابماق أو ىر هوما 2 لاكن :!وةالسضلا ماقاو ىلا هت هاوقكسم

 | نوُهَعِب وىلا عند اوقن مهمادأئشلا ماك ّو 552000 وأم اوقإن][ ضأ نال غدا !نعنغ

 اجلا لوفاذه ضاونبو زطدل طول ءوقةم .دمثإدارأ يقم لمد مدل ماو لافلةوقو: الما

 |نودهملاهح ولا قىأيلا اومقتساف ىلاءتهلوقو مال لم اقم لاَقْيْلادتالاٌةماقتذالاو

 او.اقتسسا مقا اولا نيذلان اىلاعت هلوقو ىوتتا ول دعا ماَقَب_سا اوشا ما وهل كالا

 مثكالامنيدوسالا لاهو لس و هيلعمللا ىل_صهدن ةلداوم نو هع [طن داو اوماهَت_ْثادل اوقىئءم

 6 كل 10 يهز ناسك اهمال ل اوماقتساةداتق لاو أيش ثهناوكرتشملاو هاةّدسا
 5452 م -5 ه2و7 7 اخ هدب

 550 ميقلا لا ىلع ممتسا تح مهفايسأب « ىدهلا نعت "ب نيج وفرص م

 ةماقتسال 00 وى ةريسف مقا قايل ن4 قو ةفاقتسالا ايلا لاك

 ةماقتسالاولاعماقتسا نعام نئشلاثنة ا ديزوبأ رشا كلرتوه ل يقوةعاطلا ىلع
 ا اذاراهنلان ازيمماك وهيلعْي أو هحّدمىأن الغي نالف #0 يذلا لاد_تعا

 اغلا ماوقلاو +. لدتا ازيمءاغو + زجبارلالاع ةرنهطتا عاق ماو سستم



 2 (موق) ملا فرح « فال لصف
 س0 2 0# 2

 ضرالاوتاوهسلاٌبراسراولاذاوماهذا ىلاعت لوقو .مزعاملىأ ءوعديهتتاد ع ماقانقناو
 نوماّرةلاحرلا ىلا هثهلوقهنموح ال _صالاوةطذاحلا نعم ماقلا*ىضدقولاه اولاقفاومّرعىأ

 فوقولا هع مايقلا*ىح واظفاحمامزالمىّأامئاه هيلع تمدامالاىلاعت هلوقو ءاسنلا ىلع

 هيلع رت نشل ئ> كناكم سك ى أ ىلافق ىثاءا|لاّش تايثلاو

 ىفاونئواودقو نهجانه وماهر تلا ةغللا له لاغاوماع ميل لأ اذاو ةئاصتتةؤقاورسف
 ةنمو هلةزوام خا طمددع قو كرلاوه ورغالاق اظقوتلا هنو نا رخأتمالو نيم ةتمرعغم حاكم

 1 ىشعالالوقكلذ ىلع تاك قاكو نموا دحلا

 اومقومهتسداندإ ليكن أول « فتك اهلا انوءاضَو تناك !

 مك واع روز 0

 ٌقاووهو هما نإ ىلع ضعي # ترطب ىداهلاا يلي

 6-5 |وقهنهولاورخأشال 3000
 ه 5

 فضاوعلا اهيلعت ساو ىل 1 دب انارادنير علاه فرعتأ شيقل ا

 وتجي 4 5 نا ىلاضافالاه يتق 2و

 مهدنعماوورتسلان ل تدفوأ41لاذلا كماقتمنو ناقل الارعسفن قمدقتاماذ 5 6

 اي تمتيثاذا ملا ماخلق وتابثلا نعجه ناكملا ماه مهلوف نم دع يو تبث فأؤشلا
 داما ”رسفةيلع هلاقاضيأدمباذاواذمْئَدصال
 مكعب

 ؛املا ماقواب ناضتلا لاس 3 ةدلم اذا ركلااذكو ٠ ما

 قوسوة قفانة سماق قوسوت دسك اذات مانو تةناذاقوّسلا تَماقو | دماجاريكتم تين ىأ

 نةندعكر رلانيبامةموقلاوغ وافى اهتدصلما اوقف ةواولا تدم تقام اونا تااعوعنالالا

 ةالصلا ف لاق كاذكو تاموقشالا بر لاو ودنا لأ شيكو لاقمايقلا

 هج و ا

 5 0 عاق ماماذه . هايل
 ساجملا جفلا,ةماقملا وةماهالامضلا.ةماقملا و هيف ميقا ”ىذلا عضوملاةماسقملا وماشلاوخارب اريك / 0

 ّنمءَءنوكي دقوةطاهالا فَما مد او لك نوكيدةف ماا او ماقكاامأو لاك سانا نتغافلاو | ا

 لدن نا وهيا 2 عيت هوك رد هلعحاذا كن كام زا

- 

 ري 10

 ىفتذتساو ”ىملانم هلوق

 شحولا ن م هلدب توقا

 تبيلا اذه دعب وتفتساو

 امهيقتعيح زين لاصثوابص
 بونملا تاملنيياحأ
 فزافزلا

 هرطناف هله ابوزملا .تفقو



 '. (موف) . , ميلافرح ٠ فاقلالصك عون
 3 يي يالٌاس سس ل لب ملل

 كن 2101 لاند دمت رئاذأ سيينا ن نعرج ات مهق أ ةفدنح .ونأ لاف 0

 طيفك اوعي ماوه نمر ري (مرنقإل انهنعميشلا عمق ”ةنااذاء|مسلاتمهقأوكعرك اذا

 اىتغلناةرهقلاوىنرافوه هنو لاك « ايةهقانأم مروا عواد »با لاق هيدناَتحت نم ىلع
 ,نبا نفاقم مرق تامرهقلاغي زوي لافت نانتغأ نامي رو نامي موال نعنام روج

 |دزادخك ليمتام :رهق ىلا ب بكب ثيدبحلاقو نريعمى ب ناتي سلو 00 /اتها رميزام رهشلا

 ةيدعذلا مقل قمت قآل رفا ةغلب لخرلارومايمئاقلاومديتحتأ ل ظظفاحلا ليك ولاو

 مضضلا لسجل مَدهَقلاوْسَمْهملا ورعوأ مقغملا مْضضلا لفلا م ةهملا ىرضهزالا .ء ملك

 | لاك ةدش اولا ةزملاًةموقلاوَسماكوةمؤقواما.قواموق مو مات سول ضيقت مايقلا (مق)

 0 دار ار امس كسساانانان قرتعاتت الفت هرعيهشينأدا رألح رادبعلاهيبارعالانبا
1 < 

 ٠ ا اهو . 1 لاه ىيضومنمامايق. تضغب أى أ مونت دبحأ

 ةمهريعر سد 75 7

 ىمافلبقتف ىلساتكو 35 ىَماصْلِمقَتَف بر تهددق

 50 وه

 |؟يلاك- . : ةمايقلا فرامكلاَتَدْعأ «. ىلارانلا نم براد ا كوعدأ

 رسغو ةيؤ خيا الاذن ميا .ؤافلا ؟واولا نمل داق 71 :هوصو قموكدارثاف !هبضعلافو

 "ل1 تمول( 1 ادهش رانج نالوا وتد دع نيل رانلا فوش نمداراوقسبؤم

 | لج خده تم ىموص ل بقتف ىويتعصو * ىتموق لبقتف ىلإ تقد
 معد 657 6

 حبينا يقر عمبلا اوه ليقود بقو قد ولابد مناف 5
 | يرعلا لد رتدق هتتاههجر ىرثيالاق لنك يا وفرع تامئاقو مف

 طين :رالزحا رلا ىنامعلا لوبقك+ مرعلا مايقلا عمو وغللاكرببصيف للا ىدينيماق ةظفا

 مسا هلي !ىلادهعينأب
 نه كد

 1 هعح.ه7و انضر ردو سمس الا #7 وص -- هوو

 3 هه قفا انيضردتف د# هما نبا يدم ؤد مس اقام 2 همآءئدشفملامامالا لق :

 دس

 مم ىاسذلاةفبانلا لوقكو هيلع سثوزعاف أ
1 
  4ول 2 ِّ ١

 11 ورغم غاناج اولا ةفاوماق 0 دسأ بن مانح وانصح تع

 ٠ أولاقْفا ومدعىأ
 / ٍِ 37 تيتان تخرق اواناوم رععأأ | قا. تع - :ئامالع هلوق
 َ دافع رعرتخك.« « , مثل مشي ماو امالع ىىلعبةرو رجم ماهفتسالا
 ا وومَع' افاهلعو لصالا

 0 اوقهئمو 0 در 0-2 داك ع وح اوتكو ىقش ىلع مزن اهفذحرثك الا ناك ا ًاقامتدا انابيلا 1 وف عت الان الغنام || دوفو عزمها

 : جارت هيي يسيح معصم ورتك دشن



١ 

 غل (مهث)- مما فرخ, «. فاقلازلاسف
 يا 0 .7

 ْث الئ ها وذ روع ثيدح قوة يفو لايقل ادع و ألاف و ساخن نمهن قةسنامجةمَقلاو

 نسا نمادلاهيفنض داما ردا برس نارا يأ قرم ام قر امم ارنا

 ل رمل ىلغب اك ثددحلا هنو ناطاءاملا ماش توك امبرشدارأس أرلا قيس ضن وكم و هوغو

 هتدعاسنانيبوهولاق م همدلاو لَبوملا يلغي كمهضعبهاو رو ىورا ذكعرتئالا نبا لاق ةمَق

 ناطقا لاعراصتسديرب , هناع نمي رنين مهر "امم ةيقو موقق مح لاو اورلاة عع 1
 همز ) )عا ه 7

 قفا ناه را ىنب ص الآيات 95 امناهربام قلق“ نون تلخب راما
 نك , 2ك ا

 الاب اريبخ ناك اذا لفل زيضير خلا ئنعمراص اذه ىلا ى أ مٌهُمملاَراَداذه ىلع شل قور

 وبل بنقو زيبسكلاب سايل ريس مقحقلاو مقا عجب او ثيد ارا دىدي ىلع مهلوقللاذكو

 ( مق ) .+ مقمةلقلاك أ ةمأو .» دهب كادبوري امس ذارنلا منسي ام
 كي

 دشنأوهتضار تريغت 50 أوعقو فانك مقِإبط رلاون هدلاودي د رالاو معلا وماعطلاّمكأ
 مط م7 و موا“ هس

 بطولاواهيقك لمانأ 5 ميال اواعر رص نمسك دقو ش ٠

 نك 1 0 0 000 هالاوأ 1

 ىهفامق تي زلانمىديت قو كل دو وتب نلاو ناهدالا جر تيخدي رجيلاههَشلا ىرهوملا |

 ميتة رد وعسل د 7

 اقوه روكا دو هسقىأا عقر سكلاس واق ْنقدقو ناعث ءاكتة حا را ةريسغتسفغق 2 ةرهب و 7

 مهلا «(مه) :بودابسلوةضوا اور ”نالاودسظاأ

 نونو +.منناليسر السيف ىدهق أو ماعطلا نع عفا دقو هريغو أ نض شه نم لك الاليلقلا

 ىنهق أدق ْمطلاليلقلللاقيو دكرتانملاؤت ارش نعمك [ىيلرع'الا نبا كنود أب ضعت
 ماعطلا يم مشيالىدلا لبق و هرييع وأ ض رم نم مطعتال ىذلا مه هدا هرداون ىفديزوب :الاقومهثأو

 ب مامات ذا هثاماغطلاىل نلف هنآك ءالا نأ نع باعث ىوزوهريغاوأ ضم نمأ

 نع لبالاتنههقأو 5 ءاهقألا يد -ةدارلا لاوق و ةوهشلاىف دشنأوه ميسيملاذا اول | ْ

 لكسر مولد ثنأ اودد رولا ذاهلا |

 - ه9 «ع

 رعانألا هدي إتايلدااوأ « ىضَعْلا ِفنامَلس يب مول تأولو
 ثا سرع ع دنا

 - م5 )» هس
 | ١

 رعابكلا نام املا نع ْتَمهأءابلاوأ تْروقالض وأ 1

 ماهقال ايمن موقف ع :الاوهو مقهلاهلا هىبهددو مما شالا لم ىسىرملالا لا د

 2 . ص 00
 6 مي- هب

 هع



 لصالاقاماذهناسقلا هلوق
 تاقاعملافىذلاوهدس او

 ١ هيصم تك اهرطتناةدوقولا

 هس : تدك « فاتلالصف 03

 ةاللاىأةمقلن سوهو قاسلا نع فاقلارسكلار تقلا ألا ةنك ىلع رمق ءاعسلا

| 2 
 م

 ( ةنكفياع قلل اقناك انما وانيق اسماك مادامت سالت هلا ليقوتةقيملا و 0

 قو لغز وعقل بهن هنالاقي ىعمةمدوقلاوةمقلاوةماقلان 2 نالف لاقي وهندنىأ

 ليفاتانننالا نيش داكار طب ةمقلاريغص لج زباين وغلا ل عطلان دا

 د ثنو ناسنالاسأرةمقلاو سأ ارلا دعوي ايما وُدماَعلا ىشو

 ايااساب ٠ اب هت تاذإ لاسر ترص دس را مَ

 ا اراب لمراصاذا ألاف لع : رمل راصل اة ءالغأ وهو نأ رااَمَقةمقلا ىنوصالا

 ينم روع ابشع هتلاو قطار سارة أ نانلو

 دلاةقاقديسلاقي ووضنلا حاولا نوظاريثكتلا اليل لايت رلا نممقامقلاوماقدقلا اذ [هالع

 ماشداع نون * اهقاتليقانلا ارو * رب ن ند ثنو هريخ ةرثكل

 ماقملارصلإو هكر ضل طوع ةوفتام عاقجال همهم هلا ماتو ريثككمانملا» اًمَملاَو ريبكم يظع

 أ ىلع تي قورصا ماقنقلاو 5 ماقمَعلا ف تعقوَنِي- تفرَغو « قدزر فلا لاهاضيأ

 وفك ة دا ماقتل اورضلاوع هن: نضسملا ماقهَدلاو رفعت رطل اهل مال اهنلع

 1-٠ ١! جاهل كنوريثكب لع نءةريشالان امشفو مةاكوماققدد ءورل منا ملا

 هيب ع ْ ظ مه ددع ]امم هالو 2 دي ايد

 - ةيؤزكافو #2 ماقمقلاٍبسسلا فلفو نم قاب نب ضاكر لاق ريكلا ذل متقن موه

 28 - م 2 6 1

 لاف عقول مشإاك تاكو ريتاتدع فرع مأ ٠ هش بنما قر نم 5

 قل بقو ةماقك ا تدحتاورعشلا لوصأيث ثلا ديدش للا نفبرشو نادر ةلاراغص اقم او

 هريس 0 د اهماققيفنابذلا نطعو »* .ةلوقودرغضن هىرداكالا اناغتم وكيت لقدأز لا

 مو عجب اذامق بارعالانب نادرسق !قعيوأ ريثكلا ىءي نزوح ذقوهدينبا لاق بلعت

0 1 

 | ةوئيدأوفلا و يل يرون واب 3 ةقواهش ””ازغلت ىعابف قترااهم فتواه رع
 ١

| 
 ا

 ظ |
ٍ ان

 

 ما سا مو

 مرد يرم شبح طاسخأ همصعهللإ م مدع 4 :صعمفجىأ ةبمعهللامَمَقو فحاذ

 عارك عراق 3 و وهشلا ف كلذ لاهي وهوا تيارات لاف وهضبقوه عد أ هيصعهللا

 ةرعيعلاو ىفاوالا نمي درض عمقا
 زوز ع 0 مجموز# م و د ع

 هب ووسام شح * ادةعماليكوأ اب رتاكو

 -_ يح موب سيسي يي يس سس ب ع سس ع ع تيس

 ب



 ١ مك) 1 مملا فرح 3 يفاقأا لصف. 1

 هيسسنك ديكع وشال تاما نمل ثيل ضع ا ْ

 نباثيدحىفو تاي تريغا يت تيبلاتقاها مالسلااهيلعةمطاف ثيدحف وأ

 ةحاسكلا ىأ نوبة ماء املا برانوطرتشي اواكممنالفف" اقام نعمل بي بتكم 27 ريس

 خينتىأ مهو كمن ةسااك فيرا ل مكني ةيا لاقي وردءلاوهونت يعجب نواف ظ
 مودع

 001 وأ لاك هد زكا مضل ةمقلاوى 2 يالطرتا انكلا ىف ءامقلا
0 

 ادن نب رادةمشكا ىضضأ * مهلٌت قة نيكسم لاحاخاولاق ٠

 نول اوناك ةءاصعا 2000 | ىو أ يسشهننم عدي لف هلك 6 دئاملا ىلعاممقو

 ةعوهلا هلكأت ال ةعوشلا كر رد مهل ل ثم قو هسنكو وتيبلمَعباهيشناَسقا نواصي ىأممياوش

 ةييللاى ةَماسهلا هلك ًأئال يكردأ هم اللوش هف نعنالوهو كسلا و رعبلا لك اي ىذلا دا قطب

 نءةماه ىلء هديت عقوانع فهمي تنام طق | يغسل ويل. ةمع .موااساراينينؤلاقب

 حاصلا ىفوملك أن هْمَاطا شل ٌثهَقإو ضرالا َنْمنِسْمْرا انذاك مقتواسلا نقوم 4 1

 ميل جرووذعقو كه لكأ أاذا ناويللا ىلءاملج .راّفالافيفزاعتسيةمقللا نمتلك ًااذا

 اهدحاو ماس علل كار ءالازبا هلك أبو ضرالا هج وىلءتباضأ اماه ٌفتةاشلا مرهم

 2 ةاشلا مناة صو ةماعلا قب ىعضالا ناسناللة فشلا ىهو لفات ليضع

 ةمَعمَعلاو مللت عابسلان مو موُلرلا نلكلا نم ىف هولاق ةَمموةَمَعَد لوس نمنرعلا

7-0 

 مق هي كلذ تدعم ةصاخنفاظلاتاؤذ ود نمئ هليقو غد اًَمَعلاو معلا سبا روثلا

 ليقول قبل نيبال يول نعلو أ ماعتاس نم نياميقلاو بطل نام

 ىنايعللا نع قيوسلا مي مَقلاو دس أعمجل واسد نمي لا هئعججاموةفيرطلا ماطب يملا

 0-10 و 01 لل 56

 ٍريقلاوممكملاوعلابو ىعنيحةذسنلاب لات“ + ادشنأو

 اقاوم كانكواهنقلافا هاكر رضوا ملغ ل قش لقشا مالا ااه لام

 لافت بارض مهلا رامون

 لَسْعمةقورطالبا ريض مه غاب 1 اذاعة

 حالا لاه هن قولي ل رلاكلذكوا مر رضنل هكراد ئغواه العا ذا 0
 ست  ه< و 2+

 ىأةمقلا مولاه كاي ومس هرخحا ىلع سرفللا دش لاقيو 0 مقتل تارا

 ةقوأ وش لك ىلعأو نسأرلا قءأةمقلاو قاب تدك بيلو هال تاع

٠ 

 لصالاىفاذك ةدسنلا.هلوق

 قىذلاو انه مكحمناو
 وعم فو مك قمكحملا

 ةديلارسفو ةديهلا
 هلت هك هللا



 رخاىلا]سجقدوفهلوق
 قدوح .ومودعنأمثننلا

 فوق تناك ىلادصسلا
 ىثو فرشالا اطل سلا

 مص ّقةدامفمدةتوةرعلا

 ميصقلا,ليالا ىشعت تناد

 موشيعق مه نمةبابل
 ةبايلبيدهتلاومكحما ىو
 ة.ت ةانثمو ةموهذم مالي

 لاف بيدهتلا ىفادرمسفو

 همق و ىطمالارك”ةنابللا

 مكسحا فو ني-ءلانموشدع
 نيدفلا لد ءايهلايعوشيع
 هعضع توشك

 (مكل ل مملاترح « كاقلال دف 2

 همز هس اك رع

 * اموذقامربلقتدصدق 5 هلوقو عاسنالا هه 1لاورخل اوفو لا نم نولقم مهلا دب ولاخ

 ٠ 1 , سوألوقك حدملاةهج ىلعاهرغصو هباهَزٌرْعفرتيلاهبش مزلقلار 2 نمهذخأامنا

 | ١١ ةقيزكؤةيتب ٠ كيمادومتج و
 |ةنتسدازرعلامالايارعالاا مدقلا لئلا بملارييكحلا: زيشلا معلا (ماق)

 عبلاكلذكون »نس أ لج رلا مكقاو نيتغللاب را ل ررلاو تالا ىرعتال

 فايس يس ومدس هبل ملاح رلاءاممأ نم ماقو عا اركنعفيفخلاو لب وطلا ملقلاوملتلا

 ظ نع اولا فلعل (مةق) ليج مسااضي أ ودو ىربنبا لاق منجل نالوا

 ظ اوم تف متن باسات اموقتلاتيدحافوعباولا جراما (ممن) حيورغلا

 || اهيولقمت اورونسي رغلاق ىورهلاري سفتلا اهحرف أ اهمهلكت شتففزوعتءافستأ مما

 ظ مسا مهلقو مد ةندق وءاغلاب هنا صقل وربثالا نبا لاق ْمَدَتدق :وءاشلابا غلق فورعملا وفاقلاب

 ظ اريثكم كهل رجو ىلا يثكلارصلا ممل ريصقلامدهلعلا (مذهاق) عراة يلقلاو

 ىذا مساع ملا لجل مروعا بيذهتلا: 4( مزهلق ل تفيشملا مدلل ىرهوملا امل

 أ نزلا مكوه ل لاقتيو ةرغصالو سر ملط نم سلو قطنكلا فربرامالو ىلا حرش سل

 8 ةردنب ضايعلاكربسةلاوهل قو حامللا قلخلاقيصلام ::ياقلا ديس نا نينمزهللا و

 : . موملقلا عز حالا ىزاما الا « هناثعح ؤنشتلا ىطالا لمجمامو

 قئربنالاقليخلا نمربصقلاحونالاو .ةتيرطتو ىزااوققي داب ونعم مادا عما

 م روثنيدج لاق وقلنا قيضلا مرهْلقلا نيعلاربصتة

 ني نانا ط را 5-7ئ تامه اع 0
5 © 

 ةًأرهاو ظيلغ هصق مر ولقو هسأ ارح 07 رول الا ديد 2 و لبالانمظالغمالجا

 [مزهلك الق دعو هقلَحرْغَساذا ىمضالا قطن د« ال لنا نممَرهلقلاو ادجةريصقةمّرهل

 يق تمقا شرع ثيدحفوةبزاع هسنك 5 م (قر ثمللا لاق كلذو و

 منفاه لاقن نايس بأ ادب نم يد انفاوُهلوةقيفموقلازرمفاهككسف ف وطن ناكف دكم

 عضوف أيش عند مذاثلاب 0 مسا عم نم الامام نمار عينمولارج اي مخلا فت

 | لت لاقندكمنط رع تقالهتي رضول موب ررآمقاوتلاهقةد نه تءاخ ارض هيد يبةوزلا

 قفة نسخ ١ تيب ةسا قابلا لاو عبو ةنكلاةمشلا وقتما
 2 ا و عع سم مس عسا ع هاوس تال 2: ع موس ع وسم جس ا ع

2 



 م (مرلف) .+٠ ملا فرح *« فاقلال يضف

 رعانثالا الامال يلهو ٠ هنيئا ةكمالقب وأ

 ديردّى لاق ملقا اهد_حاواهنا فأن ضرالا ميلا وة عبسسلا ضرثالا ميلاه أ دحاو ميلقالاو |
 ةعيسانذلا نأ نوم تاَسللا له أوان رعهب أو ىرهزالالاقاسسْرع ماقال بسحأال ١

 ملقإ و عوط ةمْئأ# 2 قذلا ملال نموا قم نالاملقإ رم اكوا هدم لك ميلاف

 نو رْسالاقن دويغالاناول تولت و 0 رش نو وأو ىلانعللا نع . فلو ا فوج |

 لاوتو ىشتاولابةملع ني هشلا تءلاغ اذا قءازتنات و ثوأةىرهزالا لاقو نسر 7 راو ش

 0 مما كب نمل مدا 10 هنن دؤنلا ينك يقينا ارك زئاط نولقوأءنهتضعب .-

 نة ور لاق منزل رم قلم وهو ملقلا لثمن اريكلا لج رلان وهل سقو اناا

 م رلالَّضَعلا صلف * ' ”مهلقلاربكلا َلْيَقتنُك دق لا

 افقد لا عرشالا» نقاد سسوانناانأ ".٠ [لاقوأ
 2 لقو عار شاطنوولا رطسسس لاتشم لم ىكعلاو ةيالا

 لاو ىزن الان دئازرينلا ادب انىأن :رك نقول اق از طوع ناثلا اذه كرهت |

 لاقي هنالقا21-1ةدئاز ىرخالاو ةسيلضأ امهارخا نيممدرن ,رخ ىف ن ادببق ببنك يدا مق |

 قاطالاةدئاز َتَيْلَح ني اكلاءابلا تناك اي قاط اللة ازرق ىف ةريخالا ميملاف مكقنمللا ظ
 مهم

 لعفلا فك لذكو اهم ظفللا تكرف 0“ ولك لو لاقي هنالم داق فماللابق أو ح وخدم ظ

 يا :رهدأاةملعلاط «٠ اًمكقا وفا شامل قلأر 0 هربنا الات

 مالا مل دلاومدلفلا ليم نبا (مالف) عب رسلا فيفللا مدلل! ىرفزالا (مندقاا 7

 (مذلق) ريثك مديل كلل (مدلق) ميظعلا م ,دضلالا هانم لد مايا امهوةديدش امونم|

 لاق هلمهملا لادلابمّد دقو ءاملا ةريثكلا ةرب رغلازبلميْيَعلا ٠
 وذ و سس رس م”<ةسامدع 6

 اندست #4 امودقامدسلقانانإ م 5

 لهو عهودم ةهيداهدق#

 ةهد غمز غصت راقلاوخن م هقد_كامزتل ىوريو « اموذقامذيلق تصددق .« كوريو

 نبادشنأ عالتبالا مكسفا ف وئنلا عالتب املا (منلق) هه وم فروك ذموهو جدلا

 ارد ادار ب ريل اماذإ 8 ضايلا دنءمْزالَق ىذالو . .: ةفارعألل

 مراةلارج ودمج ومغلَسااذا سرعت لاي ديعبفديدبتيلا ب رشلاوه ىذلارلَعلا نم هقاقتشا|ماف

 نبالأت هل آونوعرفهسيف قرغىذلا ناك ملاوهو هبكر نما _غاال مزلسقلا ىعم هنؤمشمق تشم

 (متع سايرس - )7

 مسد



 مدقتارواتقمةروصسمهلوق
 اليس ر ح سس ةدامىف

 هوي يع هتك انهامناوصلا و

 5. تلا 2 0 صك
 ١ ١)قل(0 .١ خلاافرع "م فاقلا لصف 0

 انما عينان :ةارونق ابن وتكي زاك قنا ومال قو ؛يمانهسدانع م لاق سه

 ناو عرقلا وجب لدن نصل تكي نما هنتوفرعي تامالع يلع رعايا ىقوجادنلا

 يبكي متاحا دنوس ذاك هزه فتم فلق الك 9و اكرناىأ - الرع مودل

 ا 3ل :هموو هنستب رب هب ئتلاتلاوىراماطأتتإك ل بيقاذ» نموةزس دعمك نال عداماو

 ارقام ةيوإقل كك يمال كنب ى سمعان مهسلاو حلاوه ركز
 ا دلل فرب ادشنأودح اوهادرغيإلنانلَحاناَلَعلاَو ملا مقلاو مالا

 يثور ف هادو

 ا +. كمر ترسم أدق تيفال 4 ىحعللا ىلعريمألا قطعيول ىرملا

 ا
 ٍإ
/ 

 7 نان'ام دلو هن مسهل 1 كاسل ول ناك اذا
 »و 2 سم م2

 ١ وم سم يا رج

 ا لانا ٍنارد دست ءاندلل رخو 5 عجل فن محرلام .هرداهل

 وم 1 . قادقةلاكن دام سرا ىلع 0 1 أردسيع موي فرش ذا

 اور ... دلل هتاف جت : ثيابي نم داي الولد

 | فس جدخ ه5 هفرطوه لدقو رول او تاور بشق

 ّئ 00 .:لافد اعلا بوجي كوتش مهلا انس ورتم هنأ انيك

 اة خللا نس + ةلاقما هما ايا |

 اق ماو نيالا هعطق هك راندا و فاما ورشا لق |ةوالماعوىوربو

 6 ديك ودعي ءةمفاْلا ئهةماللاودلكد اوه نيلقلار ناظلا عطق ملل ثيللا

 ٠ افلا ةيقاو رباب ةمالقلا سيق 5 ل وول ا

 غلا لياكو قل م فيض لاي ود ةراكللددش كر ادا | وى رفا تاكا 2 :ودالاق

 ' 1 لازاّتحا ثيداا فوم أى أمة ماوتأ رملاةعأ لوطّلقلاو
 ه8 مو ه وم

 رانا هرداو ىف ارعالان بالاق اذكريثالا ب !لاق ظفاح نكملع سدل ىأ تاداقمنكنظأ

 ! دحأالو نِرَنكل سلف اذنك هلأ لاق - وريف ةوسقىلا لرب َطَكِنو لا ءالا ا

 ليقوثاؤيؤك دب نطيبا نحن رشاد تالإمالطلاو حالاتك اشلاةببتكتلا ىويةسعم

 ا

 ش 98 حاوز أرب فت تان ساند > اولا لارا ن مانا ارا ةلقلا ىل ارعالا نيا ن نكنع عقدي

 ص ةيقتش وأ لاكو اهمال ةاروامة روك 3م غ ديل اق ىقاتلا مالقلا بيذهتلا لقاقلا ىع

 ش طناف راق وك هم. ينمي الا لشمم القل اةرْعْبْل دش
 1 سي بج

 وا



 5 (نتر يافع ء عارم
 وم مح

 - ءوهبيدو 2و م

 مطقتامف ناذدذلا ىضاوقو 351 اقالعَتْمَصَق توطق معمطقاذاو . 342 هيلا

 َقادُن راش 9 و ةعطقام طق شل |مماعق و هلك أ يمس اوا تونا هرب اليصقلا
3" 

 هو مس 6 علا /

1 
 مدس نب 5 هنماو اغتنم مم ارعسّنم مضل انتلاو نع هنو كونو كفار /
1 

 لك ىفرتسكتلا ل هنوني زال هاو أ سمات نوب اتوتطبباسوونياوج

 دنسعلاف عضاوماْمفلاو ماما

 والاف تافا * بوكس : ا يي

 تناوب لقانا

 و 00000 0 بسج 1-7

 انوي تراواكو ام صحن 3 اهلاهث َنَعْرمَناَمْطقْت ًارامو ظ

 هتءاسنمتانقءادو أن وءاطهباصأ م اولَخرلا مث(مق) لاعتاقاناس ل

 1 مددوه لبو هطسو قة اماطو تنال ليمتد ملا ةتعانمتا ةتغذاك 1 ا

 مة 20 نسسطقلاو ىَنَظاَن 0 ًاوهومجبولا ىف تملا نطافخا داهعوتوةيئرألا

 ىأ مكه لاقي ودتم تاو نيدللاك مقابر اعلا نان ع ىرتُك راح هج
 عفت ع طسولاَن 0 مل ؛او ف ىاادم أنوش دوهووق اجو وه« +و و -و؛ 4 .

 رب و رادع أدل ولالا اذه .ةمئقا ىتمصالاروتتتلا حايل قلو رول اممتلاَو

 ناروتو (مق) ناتعسالا كفاذلاَن ندا خيش اةخقلاومضتلا: 0

 يلا مالفأ خوف 0 تل 4( عارك نع

 : ناب. سرعإلا ناوشبال

 ملكت أم 17111 9 نيا ني 0 ا

 > ميلاتلابا يف طامي لا 00 ع

 تعم-ديزو أ لاك ..هتسفيك فرعأالل» .رتلا ف ىذا وديان مدلل: هللا ظ ]

 نيب لان ىلع رلالَسعلاَو «مالفآلا تْووءاضَقلا قبس 5 لوقن امر *[- ارنعأ

 لثك هناا ثوقليألا+ يب اسمايزعلا يزل فود سمرات فؤرشا | ظ

 أ ماطقو لأ ميل مايقال أ دأب نئيششلا لوانت هما ولا نلاريستكت ,مسلانافيألاوأ

 : ةددك كولا منم 00 ةنئاعرفان ركوة فرامل الام ةرجخ ورد لهو

 ا ِناَمُم "كلاب ذل ' نانو منا لعا١ 1 ملعب 4 قايل مالا

 ىف طيضلحرلا مقهلوق

 لاوو فاقلا مضنمكحلا

 هيك وربك َح رفك مقدما



 مدس 'دتاكم حست : طربا هتاف « فظالضإ خا
 تاواهز تفتك ىح الاليات حش واذا لفامعدنأ ا

 ل كومت تلاع .نقملا نموهة بفتح وأ لاك ةوبجحلا لدي نم مالا قيما و

 ندا تااكهنأرإ ذا شير قتناك ع ثددحب فو, ةريغصةقي رودلو ضن اديها بزتعا

 + وم اوه لاو متل ,(مشق) كيو ضامي لا أكل اورذس مك

 00 “ب . .يركشلاديلخ لاف درذالا مْسقلا ىرببا نانَشالا هاذا نمل ظ

 قا( ملقم قل لا رز أ .انعْسَملا ىناني نطبلاةياحرد . ظ

 اوان أر نيو قنابل مخلل وه ثدي رضلا |
 خل لكليقوم شاملا ارسم هلا: ناو رو همالغا شو هو بارشلا
 اد ل .٠ ةشنأو وسمو مقوم ل نو كابا معلا م خارق

 لس طلاع وتر ورشصلاىاطلاو قة .انهطقامطقامْوَك قوس ةضطسنلاقازك امرقهلوق
 :_ةوفامم ةلوقتملا

 و 5.انحح ا اهءاعراغدقون 5 ” اسود ْ 1
 ول نجلا وخ اخو 0 ومخي فرعلاو 5 ىذلاو فرشالاناطلسلا

 ادت
0 

1 

 وكان هن لأ : . باعث مدشنأ هلوقونيهاشلاءامسأ نمىاطقلا اشسللا ررصلو امطقسيذ-َلاق

 ا :لني ين ادت اًمدقَتنكَو لوقتامُلماَك'...-.1.2. نت: هييق# هتك
 كروت امو تنك دقمونلاوكنْدادنفرومالا ىف كسأز لك رت ةّوَم تنكه انعم ةفهلرستف | لصالا ىفا ذكة رم تنكهلوق
 اح ا ديرقب ها --. ىاقعلا شوك ةنمثمتادااخ مآ وقو كلذ هييضصم هتك ءا رلامك-او

 ا نوت مز ىلا لهأ اذا #*#ُ هبا ر راح اك انهن تلق 01000

 ارنا ا اترَغأ ىاطقو دعب 3 نوح نورتي
 هتلاو عوف لجل نالاذعلع ةاتوحوامغاو ىاطق اننعامهناكل جر ىرعبتدارأاغا

 ماكلدكو راج يعن ر طنا ل جرلا نأ ىرتالأ عمون نيهب عونزطتي نأ لاستفماون 0
 -_- 7 هع 2 56 هذي لامك +بللعتىزابلا معو[ قاف علوالا ف عنجاذ اهل خر قع

 نقر اتو داون لانس !فارطانث ثلا تمطقءارفلا هقاذوأهناذس أف ارطأب

- 

7 5 

 َْق ادك هتشارب اك اش هلوق

 فقوفامملوةنملالصالا
 اة ىلا دو 7

 ٠ حا ... جاع يدفعه اك ها ترهل قاع 1 د ع فرشالا

 ةرداو مطامراتا دولا انعام لاقي ناتلنسالاقارطأ ؛ضعلا م اطّدأا, تيكسلا نبا اطويضم سي دهتلا ةذس:ىفو

 اك اش هلعلو طضلا اذهب
 نان دا يجيب هي هدومي هيض هوس كدر غو نث ركممار

 5 5-5 هوبكك ويرزك نر

 .ٍ قا سي را جت عيش ةزيجوونأ لاه نانسالا مق ضعاذا مطقي

 داو
 ه١١ _.



 سر  (مطق) اب املا فز« دمتازيزم خل 0

 اناضقتقذام ورضع دال تسل ومش الب ذه الق كب ربا يل مدد واب درعلا 7 ظ

 ْ عابس هتلر خابت نايا باله رّداام مدقلاو دينة توتا معئاراشم] ١
 ,/) سة عرايا تس

 مظقأو ع ”دقوهنامدقمضقدا دوو لا ”وكاناسالا ف ارظ أ قريسكت ل تليق و نسا ىفأ||

 ه-لعلاطىذلا فيسلاداضلار سكي مضَقل اوهلئ هدقتورسكتنا اذا ءوذمضقدقو ءامضقىت ,ر

 مّضقهيراضم وهذ كرك فهذا اهيلغلاط مضق فب .ووكسحملا فو .دسربكنزفلا

 ىركسشيلا باه نيدشارلاهتل «فلاكب 0
 هم نا البلا تاون

 ماي رمشم عفا »* ىنقالتْن قا فتعوالخ 5 ٠

 هزداص ى وزب وة. مزيدا انيتقيتباهنرد عرايا
1 

 مدع تو” مح

 ةذيصعلا ىهلبقو .هسقلسشكم «ضيالادلطا ميضَقلاو «- ساد ما قلم قلم .

 هط واخ حب وبسنهراص+ ءوه ل.ةو ناكني دالاوهلقو ل اره نيو توخي

5 

 5 . عئاوضلاهّتق ف ميضقهيلع < «  اهلويذتا نما هاري ا

 ضيق ىرهزلا ثدد_تقودت .وييسنع مبلل امو ةمضألا كلذ لكنمعممجباو ١

 ميظقاهدجا وضييلا دواخل ىهمضُعلاو بسعلاىفنآرقل ورا سو «بيلعنا ل صدقا لؤ

 ب ا وا ا : نق لعاب عاصو

 لاف ديدشتلاو مضل يةِماَضق تنب اهل لأ هيو ضي دوا هند ءأ ىد ةمطقم تنبي بعلتىه |

 ضس دواج نمل دعت و رصموبسع ف اقلا مضي ةماضقت باهم+ نة: يدالمأة بعلو اعرب 1

 هد ديس نبأ ء ءاضيبلا ةسفدبعلا ىهو ةيضضملا ند ». ضرب بفعج نم مل قو ضيبالإا : ظ

 مضقو فوصو ا تادص خضطقا عهجنو لاق نايل نعسدينتلك» ايبا ةضيعصةيقلاو ش

 افهييججما فديو 1لافو مضق عهباعما ناكاكي دنت عل يندب اعنا ضي

 لوألا بهلول نوُمسلاو * هنمسمأو رلاتقبأا مناك: ب قارألا

 لككوأ بانعلا مف , هفناوضالعب قر

 دشنأ وتشمل ميلا وثيللاهعنصيف 62

 .. ميضَقلاك صا 7 ٌتاذهان ىدتو,.: 315316 ا

 الف ةضفلا بينت رمال طبيخ ني انطق

 سس سس سس

 ا
 ا
| 
 د
 ا |

9 

 .وركو



 0 عم 1 ته يف فاقااكصف 1
 هم ل د هه ع

 أ تاور عارك ندوُكقاعوهو بنعلا نمد اطلبوا ساو

 | لا نيت ينسق شارل ب طووزلا علا نمو روك ذلا ند موضتقلا ةفضخ أو الاه لبشللا

 | ا طمجك دى ندع ا ةعام نيون لاك ل وطتو قاس عض ئهو"ار هدير هلو بده هقروو
 جم © ترس

 1 مود .٠ موصيقلاو اجْتلا نعت وو اهمّشل تاطقمتننه تل

 ْ ناب تتكدس ارمصقديزو ولا ١ ىو ميشلاوموْيلايدالب *« رعاشلالاوو

 1 89ه دك
 |[ .ثذأو صوص مال مة بيذهلا (س) بايد الح تمدح ع ندعنجر

 ا.( ةزمّبالا ق بارتقلاداعأىنلارمقلا هم اوناك 2 .مالشقد .عمتاجاجزاكود * هش

 ومع

 أدم ةانزفلا مطقكودو مدا فالامر مشق (منن) ىرخ دعب

 1 | قارعلا ل -هأركذ قيوىداسالا نرخ نإ نع الد شناؤ سارا ال ادق[ /مسضآتاونانسالا فارطأب
 1 7 : بعصم ىلع كاملا در عرهظ نيح

 َ 227352011 5 وتود فوفلم بوت آلا قاقشلاداوجر

 | ساه تاولا امضقلاهذمدسؤبا مضقتسان اناوهشح اوُهَحْحار دف, لوقاذ هىلعلدبو

 لا سجل الامضتلا اوامر ةمضق نم رانلا شلال ك ودل قو سارضالاو
 و روو

 | ال باهت تنال ِكاَدْنوَدْمضَااو نظل هلال كأ ئه

 ٠ ين 20 ...رعاشلا لاك قفولاب كر دقةديعبلاهناَغلا نأ ةاًيعمو مثلا فارطأب لك الاب
 ع

 ءص هيل <

 ' فقام كرو رقاد # اهي دج باسل ف داجابهلتت

 اتق م اومضخاواديسيهباوأمأو ديدن اراه جر رةربر ظن ف آتددح ىو

 || تدلع جسفو اضل ًانوانمَْخ نولك 35 رده تيد_-ىونانسالا ف ارطأب لك الا
 ! ُ ا

9 

 أ ُ هن ع هَ اوتو ملانسايدشس ايتو ستار تمل ابعهق ىتر

 ا ويضل اجقلع ىأءا ااا[ امد ههطقيرم كلاباه روهطش|دأا بيد دو

 ا أل ىربزنالاق اه دفو منقل «اووس لباد نودلك أمْضَلاثدللا

 86 راعتساو اب ونهب 212010 ايما ار ول هيمي رعنمل اعمر ملط

 153 1 ا ه1 153 < هلاغ 5 لاقف زاخال مذهل ديزن ئدعأ

 5 اغلا » اهم تيران

 َ ةءوود نا ا ىلا يا

 ٠
 ا
 اذ

 ضعي لوق نسم هد هقلع ماو 0 :ودعدةوءاضو 9و دع واول مت و /

0 
 يي يجو 7

1 
 جرس حسو ههه ع ومس سي و و سم

 برعلا 6



 لل (مضصق) ١ مملايفرخا فاقلإلضم)

 هانهذأ ىارفاكل ارمذللا ميدقل هد ناني د انكي ]انهى رانش بمن عتودف |

 تمصقا مالك اذ ىرأ دشن لاق ملسو هيلعهللا ىلصهلنا لو ران ديس ة لي دم مع ..ةمداقلاو

10040 

 نمعلطتل سما نإث يد دابا ىفو ٌةفصَفل !لمدةحر دلة اهم تفل ري مقل اومتيكذ أ ىأرغكلا|

 ةمو-

 ةرملتلان تتش انقر يضسباام عالة مق اذ امل قعفةرئانف الي يسش فرقنا متي

 قاف سك لك ربك لارمصقلا نمةرمسك 1[ منال مقا هيئات يدان يايا

 ا
1 

1 

 ْ ظ
1 
ْ 
 اذك قينعلا مصقلاو ءاوق نقل نم ينم مقيدخ ولاة رطل نإلا نوكيالو هلو رمان ماض اداة '

 :ةلمكتو كح و لم اىف مكبسلاو ىلم رالاو ضلت ينس او هريس راكو سا اتباع ش

 ميصقلا نيوماقلا ىف عقوامو ا نهي نع هاا قباني . ةيبالاقا 1 ١
 وهس وهف نطقلا قدسع .: يصر يطق ا ع 0 :-ارااوعل ٠

 نالخاسنلا نمير حتوأ دنانعاو 11 ذيل هدرغم قريش لاهو ا

 هدم نب | ىلسع هدامقعا : و ههو وو < : || :

 1 ىيصمو رك ىلاءاصلاو : افا يبقا زك د كيو رواطخب هركايؤا:. فلا

097 

 فاهم سل سري 37و 5 سود

 ياش لك يلدز رقت 6 1

 3م

 يفور توا متناول |
 نا تهمنا 20 طا

 200 * 5508 نرد اقول

 0 لو تيارا سيب لت ميشو غسان |

 مؤ سباب ام شات هاب وز تيول اولا | ٠١١
 . مقل عدونا ومال قش نزلا |

 ر# ماع 298- -

 نم ناساف قالا ١ 5 مال نمر ها هتعطب ٠ :ل.هلاباةنوقإ

 2 درعاشلا لاف 'وللطا نغما و رةداحال الارجل ولالا مسمار لات داتا اذه هضوتلاغ|

 و م سأدوع "يل ىو 2ع 2ع يس

 1 عروبة رار + ةقنك هاب قفل أو :
#4 -0-- 

 0 متم

 ينمو نم أو نسم فور ءنم ضو يازغالا ا 2 را تبانمشرقلا |

 مظقو مئاصقا هعجبو ىضغلا 2. ءاهريغي صقل ةفنجو لاول م ةعامجلار تنم

١ 
  7ناحم



 -_ (مصق) 11/1 ميملا فز: د« :فاقلا لصق: : 76

 ريهز لوقرمسف ل كب وةلذلا لمقو توبكتعلا
 -ه دف ع مومو - هو ود رامز

 ا لعزل ل ؛ 0 ا »* اهيا عر ردت

 طرت منا1تلقثا ذافةبفيفخ ىملاو ةبتؤتفمفاقلا م و هللاقر ريكلا خيدلا ىّرهزإلا
 ١ وءليس» -«

 ميقا ةعير ثعردإ اللد شنأو هاوأزرسك هربا لق دادإ طسدنملا عابرلا*انب كل دكو فاقثلا

 لا ىمسي رازتزب شعت رناكو دسمالا» اهي مقل لاتفير هس ستر لاق

 عم ميلا ةكرج قار بتوت ميشَعلاذ ذات مَسقلاَمعَس ف 2نمزوذباو « ةفرطلاف

 وأو ةرورضدتش ا رتعزذا متل جا نعرشنا ااوعقوأ مزكملااولاعأك

 |ما دسنبا هرم مقلم لاه يئن تمد (يدن) فقولا ىرحم ل صولا

 الجيدة 55 ..هيقارسكو يفي موتي اج يرش ههصق نس .ىجديدشلا( ىسل ايدك

 2 ٌةهباونم ربنا لاق قام ممل ممصقو فيعبض انه ماصقتنالا 2 رس أصف

 ٠ "نيت دسفب و ريغال امسالا ف نوكي لدعلا امنا اة اهم الامهف رص مة لبنم

0 
 و كقيتو الو مهقايف دل انة رد مفر ىل فرأل لهأعقرةنملا لهأ يانا وميلع

 ا 0 علا نجلا 2 كذينأوه فاقلانم دق ةدبينع

 ١ نمئيذلا عدني هفضل مأواهرسك نين اذا نالفليقدنمو

 هب يه: تد

1 
1 

1 
0 
 ا

. 
8 

 حا -

 بأ غصت ةيئلاعت ' ضف قوم |اهمصقي ى «ىح ةلدس ةهمءامدةزرالاك افلا ثي 50 افونيس

 1 دع هد فوءافااءىوربوتانك فاوعمق الز بوعد شا

 0 تيرا 2

 م 3 1 د عر ا دقوءايفلابىوربو

 ْ اش ملا نيو فصنلا نمانغرسك مناك اذا ةسينتلا عصقأل ترو اضرع + تةيشنا انضم ىشو |

 ظ م مكناس لاقي فصنلا نممتينث ت هصقنا ىذلإ وهو ف صقالا نم فرعأو يعأ مصْقالاو

 1 هتسىلا بهذ ءامدقلا مكشااج ةينألا مقل ار تاوعالا ]ضف لاه ةيددلاثت دن ًاتىلاهءبهذت

 امش زدنبالاتو 3 ةماعلا ىلا امهفرط نماهانرقْزسكن ىلاَرعَلاَ نمءامكَقلاوأبثنأف

 اقودتلاز و ناش او هو لدخ اذا1َك زرقا ةزؤس نكمل ءابسشعلاوح زاختا ترا اةرّو كملارغملا

 [(للوحقاتملا عطقتلا فل ةةئفلت عا تالق ءاطا تاس او لوألا فدان فاولا ضورع |
 . ىفوهن ةرسكلا هتف هَتودلا اولسلا دقو َنْرةلاوأ نسا ماكتب سبشنلا لع لذوأ

 اذاهئم هرسكللا اج فاعلا يبكي ةيطقلاو لاو لا ةمصق نعولوس الا نع ايتفتاا

 ًةيوكَن ,انصق مونكاعت دوق حاجز لاقو كل اممم هيدقوءانل !انىوريو هيك سا

 ىف



 بي اهههت» يد عسا كان__ عنف“ حاير م نافازم

 ماحدا ةف نعل نغرملا"ىدرةمانشقلاو مدل نموتش م لكؤ يامل منا ماشا ٍَْ ظ

 مادا يبارعالا |كلذن م يس هم دئاثلا ىلع عقرامٌماتقآوأ|

 «ىزرلا سد اذا امْثَقءامطلا تمم هتسفن اعشق مشق َظ توشقو ناوملا ىلع ءاعطلا نم قاما

 ةزحووأ لاو تامانُدك ع رادو اف نادال تماس

 ٠ . ةانعواهأن ضفَح لعاَوَسو 5 اهباعصأا ولن روتْمَتف ٠

 ءالتكم نمر ملا مشو ّمْقلاو لخدامُمَق هننبف مشو ابتدا عيشي

 فازعالا اداشتاو حالضالا نمهطست هرعت ابوتيوغ متو ا ٠
 وسو

 دش يسال وب او هيأ يطوي ٠١ ا

 الكم مكتفم فان 0 وايت ءاا قرد 1و لافش راش والماع بتال ل

 قاعتوشو كلر أل 5 لك ودئذااَنْضَد .لرتلامار م ةطازم .ففو هي :

 اهلي ريصن نأ لبق زغب مقا اذأ ىهدالال اهوا رس 520 ظ

 لقي ودم ثةلا ىهة-ط تاكأف تسنااذا رمال لاقي ىلارعالان .اماشقلا اصدق ال

 هشة ع ضو م ةووأكب رضي ن ل قلك ارض ةتن نأ امد ا رقاب

 0 مهين ملا وأ نمىأ هعّشق نم همركل ااولاقو ةئيهلا ىأ أمسشقلا عرقلالا وهسه -
 لولا
 0 شور قالا ب سفالة وأ لاكو ىداولا ىفؤيشلا لب لا /

 .دشتأو يار البان ع عشومأ

 من 1 " ىلا لوبا مَ مول -

5 2 
 قر رالارعبلا وظلوا .٠ قد اماشقو أ تسلان - ٠

2 4 ١ 
+ -41 /, 

 ىف ادك لا نوشقي هلوق | ىإ او هل نززءمدت ىعع هنود دو و هنوثم موقن الفلل اند أرد 525 عارلجر مسا
 سلوا ديأ: ىتلا ةضسنلا

 قرك ب بابلااذه ََض مسعلاَو مار رةلاوموةرقلاوهو ذار 2 نيج زارع وأو مشق لمأ

 .زييش 1

 ىلع مثقر واب دهلا رعاشلالاق ما الاوةصوهوهرعل اولا مسرلا اور ودا ولاجرلات "نيام

 و ا 617 ئ م هد وو ءد

 هلقنفنواقملارت اند رولا نمش لع د سلام للف |!دق 00-2 هي قي

' 
 هتك اينءاومسفاؤملا

 عصم || دنأو قوه فش نوكب و :لك ديزونأ لاعب لك نتاج 0
 9 موثدع
 ليوا لوو ناار برأ من5 أور لالا و 5 5-1 |

 سمس سوس سس مس

 مش سا ءلاناسا ف 51 ر



 هد ثنا اليلقاوكخهلوق

 توقانمهتمو لمكتلا ىف
 ةيسا  ثكى ةعاساوسرعو
 هىيغعم هرم جلا

 ريماك وش وه قيق-كلاهلوق

 لب انوءاماخ تملكرمب ذو
 تدبل اوةباورلاامهآررصلف

 ءمكع هو تك

 (مشق) ٠ مملافرح « فاقلال صف عرق

 1 أىنلا فاسق غيملاوبأهك كلذ فاني بلا قوبل قوام لاوُدمسقلاضي[لاتد

١ 

 اهطدلو أ ايثلا ىوطيىلا تاسعا وةساسقلا نم نيش" اونيتد دشن نوكي

 77 0 7 3 ب فق لاهيا عت ما

 س )وس <

 ةكيعإ بساع 0 بادحتألا قورذتا َلوُدَحَنيواط
5_ 

 ندوهودحاو بناجنمحر ٌركاذى أ ىاسق سر هوقو طامبلا لق رقوتنازيملا ماع اةيشاحؤفتبأ ارو

 هنت عل انإ لد : دم لوز شعبا ا ع

 -ةهوع د ع6, » سا ص

 ارمشأح قضت حواعو 03 ناجى اير اساس اَسكّقسأ
 0 مَ

 ئةو وهن همف ذو ةداعج ىدلنس رفماسقىلا ن و.سةمى اسكس رفو

 - و وج“ مو 7-8 ةهسوس

 يباجس نبم اخفي هديالَخ 5 لج تيك ىاسقرغأ ]

 -.ةيظ ف صيةعنانل وقام واهلا, ةملآق رغلا تما هماولاخ ني !لاقإ 18 ةىأ

 اعدم .ماسقلا يراها ريا 4 هيقدو يوه رقت

 1 قوت هتفضام ىردأ الو ىرهزالا لاق: رياهلا تقولو ماسقلان ا ليقورملاةدشةماسقلا يق

 ماسقلالسأورتدوكتام أو نوكتام ندحأ اذشنيح نوكت ىهَو سعشل ارورذتقو ماس دل

 نمنع 4 هيب اديتنادب دوم اننمومنإلا و يبا
 و 2 2 9< .7 ا 5 ع هع

 صك : (قميا اوازمأو اد اوال يابشتالاسقعي ةرك الاس مقتنالنأ تنتلغ فالوب

 ظ قاكيالدبدملا َبونلاناو مرهتالنانالا نأ ب بح د تدشلاو

 قارفتملدمعو عانق جادعب قرغتبفةقرفتما بسلا ريل مولا رساولا ب الاداب

 , :يهزلاه عنو شال يسقل اوٍبعسشلا كان
 الا 5 0 5و ه سم و5

 59 وي بنوع »# ةخشأنابثك امقال_ئاوَك

 -ِ 1 2ك ادا ١

 : العشي مظلاو ورع تونر هنأ ميقومسطموماسقو يسفر يقومان

 ْ رصبلا مساءا 25 ميكس ليدل باضقننيضقنم لطخالا

 ١ 2 : جدلا نت حالُعلا لوقامأو

١ 
8 

١ 
1 

 <ه-6 |_ددع و هع ع 2 2 ا

 اماست ىح ماسأال تمسقأ. 4 انهستم «ىناغيى حالا انأ
 مدعم 7و ع

 |[ لذكو لالا ةدش دقو كالا مدل .(مفإ) .تيرفدقدل هبألغ اووف
 امش



 غرب (ميل). .٠ ملا فرح » فاقلالصف

 2 مرو
 مفلانمّكدلا اة راوع تقيس 5 ةلقسقي ران راف + 1

 3 ”نضأ ١ص ق2

 ةهتسقر اهنىلا قير ن اف رجلا هوو القومة طوخ وحيا ئاراط ناقل

 ظ
 ٠
 ١

 لف واهلج ولاة نسخة[ ال بق ونيملا هنا تملا ا ذهىف ل يقدقو راهلاول دلني مسي لالا

 ناف ةمسقراطعلا وح ف كارعالا ان ءفورعملاومذم.ل نبا لاقراطلا ةنوح وهل دقو عضوم

 5 هرسش لو يارعالا نبا نع فوسلا ةسّقلاوبلاق ةروريضلل عشأ اننا رعاشلا نافذا ذ ناك |

 حاسعلا لوقو هب رب نأزوجيا ىدنعوهو هديسبا لاق :ةنعلوق أ
| 

 لعب تاوعجلا ىراب 5 ممل "يللا هدا دعما
١ 

 مطل هاربا دهن * مس ارم اذهبرو 9
 ارفف صين وبوألاقو نبأ ميلك م ميلا هيلع ميها روت نرش أ ظ

 دمو -

 نيقديلات ره هدجولإ ميسم د نيةةئازيفاسلا ليوم لك.
 "م 2

 7 يه و عءيدروو هما
 هح رن اونتشب للا ءايقاويغاب جنا وماسقلا ىلاب وفم اق ىو ستاك ملا

 لاقفم . اًمووايتحرخت
 س09 و

 اناجهو اماكن لبان 0 امهاتنا والا نا 1+ تاما !ةيوين 5
2 

 هسجولاة مقل يقو هنمال لع لبق أامزيقو هولا , ندنلاةمسقلاو ندوب دارأأ
 نطل هن ولا لع ل قو هطسسمو ل_يقو هانسج انو ننالا ليقورع#نلا نم نمح رام

 راقت سلال بقوم بولا ىلا ةسمدقلاليقو عفوا يمرس ونجل
 هديسسن,ا .اليج ناك اذا مس هوسكل راذهن هلاةيو ةمقاهد يجاونوبولاو عملا

 ريهز لاق مشل نوما
 3 وزع ضهر ,ه هَ 29و

 ءامدلااهب روق ةهس## 59 مكنمو اني نبتت

 . ىشلاربعكمنب رمش لاق حومنلا قرانا ارض
 ةانرتالبماحلا نوط: ىفاك 5 مكيعسطم ىلع مكيشسارأ كأو

 "6و موز ةونعد 2 رخل ,
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 ايلول فذ قناكذ ناو #* مهتما
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 ردوع# 9

 ءانْعِبورْخ فلاح رلا ضعبو * اهشيرشاوندابعرذ مسهل

 ازا بور هلا فو فاز مالا نبا نملة عيرتملا هعلا يجب 9 : -ٍ
 خنت نك



 انهن مةيدلا بجوي هلوق

 قبوح ومربغ ملقةدامىلا

 هتك هلع لّوعملا لص الا

 ىيصم

 ةضسنىفاذك ثعاب هلوق
 هاررحوناسألا نم

 لا ديزوبألاقلاقو هلوق

 ديز بانعبيدهتلا رابع
 تاننعي برعلا تعوم

 نكو ةسظد اك وةهسط

 نأف فخ يصننفةسظ
 دارأ رس نْعَو اهلعأو

 اماكدارأ عقر نموةسطك

 هسيفع# هتك هأ هما

 1| اخ ةيتغوخر ءاذثلا هلوق

 هتف ة هلك باكرغف

 (مق) . .ميملا فرخ . * فاقاالصف مع

 ظ نيتها قيغردسلا توتي اناا د م معسأ ةماعلا ىفايثلا لوقهعيج اذه كابي
١ 

 اانيففاح ل يقو ىرواةنعنييس+ هيلع عملا فلج ةننن مثول نكي ناوةماَسَق نومي
 ناألا | اودرالابقن ههرض نمر جرمهعمةماسق فرت سج قطا هن ثيدح !قوددحاو

 ميلاايلوأن مم يأ ةقيقسو مساك نييلا علا ةمانيةلاريثالا نبا لاق مهدلإجأ ىلع

 افوكي لاذ هلتاق فرعي لو غوق نبال بق هودججوا ذا مهيحءاصمدمبهقاققسا ىعاررفن نو#خ
 م نقي وأ دنيبعالو نونجنالو ةأ هالو يع مة نوكيالواةيع نيس نو دوجوملا مسقأ نسخ

 عهمزلن) نونممتملا اجت وقيدلا اوةكسا نوعدملا تلح ن اف مهنءلدقلا ىن لعن وم ملا

 عضوملا لبه أ مزلتاهنال لاس اوةما ارغلاءاشي ىلع تءاجسدقو ةساسق راس مق مساك :وهيدلا

 يتلا بجوبىأ لثعلا بجو ةماعلا مبءةقاىضرر ع دهئمو ليسقلاهمشضدحويىذلا

 مالسالا |هرزقدقو اهب نوُم دية لهاا له ؟ناكىأ ةيلهاج ماسلا نسال باثيد-ىقودوقلاال

 ةءامساج اوناكة يلهامل ال هأ نا يأ ةيلهاب ةماسقلاليَعلاةبا وزو
 فايروس

 5-5 هر وناجيأو رشمات نيب اولا. م لاو ماتا كل لراكتإ هن اك ةيلعاملا

2200111 
 0 775 ارجو أنها يلاك ىركشنلا قرأن نت عكوهاقيو قولا

 لدرس 1 مدقم :جولانبفاو امو

 1+ مسفاو اهبل نا يلل ماشي رئاموو 5

 |ةاععخ سهله يفي مد , ةمار موسخم اف انك لَ ظ
 2و

 ٠1 مدر هلا كرقت 37 قبرك شا 5 قاف ىهانتالثإاهل كنق

 ولالا د ليفاتلا زيان اولشق بلاك دز ناو اهدشن أ يذعلاف تنبلااذهو

 نينو

225 

 | مل عما 02006 ل

 ا 7 قزح و اماسق «.طعن اك أهحبودل دع 2 رت ماقاواهخم و اضم قيقا

 سقم لحترون سما ةماعلا ميسّوميسق دبع أ اتدا 8 قون نىأ ١

 ظ ثامسق ةيموت شقران ولارط انت ولابجلا ن.انسقذخأ |هبزم غض ذوملك
 - واهو

 ظ | ثيل لاقونشملا مالا وجات ادني باتطور ا در يو يي

 إ

 : | فأن ب عسا لوقو ةءاتكلارفخأق لن ءظاهت يال اظن 16 جات 0



 ل (متنق) 22 ملا فرخ ٠ فاقلالضف

 ريب رسما 2 1:22م دعا امكماف تشن دز نءىدعل ثلا

 وهل اق هف مضل كودي ردا علقم و لعفب فاك هةم) مفرط 2و نها ادق ظ

 دلل اق هفلميفيكر طش ه اربد ردو هردشيى أامدق»مأ منَ

 باهر هدا كعب 2 هر مشب ناكن إال 91

 ّىَآ أمس الفشك رتلاقي دعوا يصر ا و ٍِ

 متدقلا دم ال لاقي ودايم عسفيا الفتكرث رتوخ تل 7 زيوس أ ننكر رورك

 مسا ةكانلرلا راسا و موه زطاولا لرش م لدعراتىأزلا ةنانلا ْ

 مولا عاقتو هل فاح هما د ءفتسا 2 و ماسقأعجاو دوم ان داما ]

 هلوقفف ةفرع نا : يوت أو تفنن و هللان ناوهماقتاولاق ََس زنا واو ظ

 لاعلنوةلعمالا اص لوسراديك قعاوهآا واو هساقتنيذلا عه ء نيوسمل ماكنا لان ظ

 امهم وةضعناورفكو ةضعساوئما نيضء نار هلا ااه نيا ئراتتلاودو ملاكا ءئاأ]

 نولزاننخ ثيد ت19 توا تق نوذاك<ن يذلا ةماسقلاوامها فتح ىأ .

 تدهاغعئاكدي رباوقلا# ىا نول مَسَقلا نماوهاةترفكلا ىعاو اق ث حلاك خب ْ

 0 اهو ورحم انما معطلاغأل ارتو شاب ةعطاقم ىلع ش ءرقأ ْ

 تءاجديزونأ مالا" وأ قة ناعألا تي دس مقيلا ب وسنمشناسقلانيونودهشيوأ ||

 همز تالف ىلع قاتماعو قالا ات فشار الف تالف لتقور دصملابى مسلخ زا ٌةمانسن |

 مقا تلال لع لامعا وميف تفلح ئذلا عضوا مسنقلاوْمسقلا مسا ماواموكل هجمت نيملا || ا

 ءانالتاقلا ل تق ىلع نهشنالف لاسر لتي نأ مدلا ف ةماسٌقلاريبسغتو ىرهزالا لاهاماسفإ مس |

 لتر: بلا مشو ودي لقا لجزلرق نوع تي لوقت نيو“ يف لماك ةلداتتتي ظ
 2271 ىلا لالا ليتقلا مديادطاتس يلع كرما دبا كلذو ظ

 اذافكلذ لبق ةرهاظةوادعام تش ناكدق :وزداقلا رادىفليسقلا دج و وأب قا الفن ةقثةأ سا ١

 ءانلوأ فلست ةد<ءانلوالا ىوعد نة عمم ,مبلقىلا ق_تتالالدلا ذهن متلالذتماقت

 اوذلحاذافدحأ | ةمدق هكرتشام مه اص لمت د در اه]ةقاوعدا ىذلاان الفن أ انس نمسجت ]م آ

 هنملع ىدملا فاح هياؤلدأىذلا ثوالا ماو ةلحب نأ اونأث اف مهليتق ةيداوق كسا انتين الست

 ىذملا لامن ءةماللا دخل ةلنت نب لدستقلةئرؤرخ نيسملا نعهسيلع جدملا كت اوكري

 يه يحج



 2-3000 م ا وع وسارتلا ع

 ا
 | 2 8 .قلا مسالاودانمستقاو لانا متاع هلتاق- ن لكل يقو حراوملا مب دارأ ل قلما

 ٠ انما ةتارلا قتال ة مشار ذو لام هلوقدع ة دم مهوقزراف كلاعت لاف انمتاوا

 مما كما فوابف 7 ردلا نيب ضرالارزونلا مديت ماسلا كلذ عر دن

 : 3 ١ 1 , 1 1 دلل نسانلاننتءانشالا

 | ودا اهناق م 7 امتافْدِتلا مقاما

 مانسقالاردسلتمل هلا .ةلاو ةوسقوانمتسق مهما بلا تقلا ثعالا ريفعتسسل

 مكحملا ىف اوضراف هلوق
 "للعلا فرح تامثاد ىضراف

 4. عد .تةءار ةلاغ قهتالخلاذار نيفضتىدمعنبو ع ةالصلا تمسك ةحتافلااةءارقثيدحف 7 نرولل

 ةافلاىدننالافللا ال : ىءملا ف ةمسقلا ءزهو كد ىف ةرسسفمتءاج دقو هضعسأ 1

 ٠ قييم ال هذه نع : نيعتسن ابا ىفلاق كلذكو دين ليا هلوقدنعءانلا"اهتناو ءاعوؤتلا نت ءاهفدنو

 | مكانا كلذلا قو هلاك توكل لاملا سار نه هنسفنل مساقلا هلزعبآمةماسقلا و ىديعئمبو
 ا( اكتر ريمان ذخ اراك نقتل ترب [نءلاملاسأر نم ماّسقلا هذ أيام نه مضلا,ةنماسشلاو

 ا( ىاطتتا ات مارس ثللةواتنعم انش قل لك نماؤذ.- تأ, تأ م وغضاوتك امواعمازب الموسم
 م ةاذاق موق رم ىلو نهفوها او مهل موسُمملا نذايهت رح ماسقلاذ خاادإ < رك اذهق سدا

 أ قع نوكي لجرلا ىوخأة اور ف ءاجادقو مهيلع هيرثأتنابيضت هسفنل هنم كلام ايش راعصأ نب

 ماس تي دولا ه ظن مذ ب_ثأيف سادللا نم مائفلا

 1 0 ين حم ينو ص م اراك

 | قاشرعن زيثالا ننا لاك اهْضَر هدام هنطب ىدج لثكذ ةغاسقلا لك ًايىذلالَتمَتسبا و
 5 ع ا

لالاولاو ةق ةقدصلاا_مأث ب دانا
و يووم لالا 

 

 انسيمن مهن هتةدرقزتقمههزتمل رعت معي عن مهعسقوةمسقل[نموعو

 هد5 رهصاو )د م

 سو دفنوا او ىلارغالا نيادشنأ ةدعرمد5 ةرتممونسق ىوتوانهامسقو

 ا 7 02 ب موس يبلانا موي دع ايتن اوملا تاني نعْشأت

 ِ لصالا فادكتملةناو هلوق

 تتافناومكحلا ىفىذلاو
 الاوةباورلا ةحص ىلعرادملاو

 هعدع هتك هدم لكلاف

 الصل يثروتل هش اذقركذئرعاشلا لوقو قيزفنلاميسفنلاو قرم لة مسمى

 اة ىركناهلعأ ن عفوك اناو اذ +. تمسق ىهنافاهفاممق*

 قل ني ةثدسهلاةماسقلا ارغالا نا تقرا لا ف تمت مق وزو لا

 |ميسلانف زبن اهيشنأو ُردَعلا ل -يقوٌكشلا لبقو ىلا مش لاو تاماست[عجبو ني لاو

 و م سي م عسمو

 الشّك 



 00 (مسق).. ملا فرح خم فاقلالصف

 ىجرت نأ علاقتك اءارو نماهجدكوىب 0 2 و ىدب تاش دنت

 ىسرؤشت :أ تح نطرالا ف ى حرب تطبخ 7 رايس تن تول ع تملا

 ترد َء توصاا معهن ث يحوم تون دابلفام تدوس أتياروحيبرشايشرواعيكرف |
 الم أمهريضأ مب ته بةتساف مال“ الااهنم تح رخاف ناك ىلاىديبت ترق ايبعتروفت هع 7#”

 مهما توداذا دب ىنب رفبا#ج قرب هروىبر :تكر ومال 2” ني عجن ممهتأادأ رك ًاىذلاحرفن

 اا ةضرالا ف ئدزف :اديتداسن ىلا تارمثالث كاد تل ءفذلاه اهنء در روسو ىدرذ ف ترث
 ةمع 7 -س

 اهتدير رثالاداة عاف ثاوتساا1ذاهادي ردد كلف تضينفاجت رح 1ع شد رف يتبكا لاغلب

 اعلا اسك اللا نب ورع ىالثأاق ثيدمل اةاؤردس ار مم لاق ناندلاى ماهل ىف عطا ناثع

 نيج سفن ىف غقو و مم. أى ىمرف تبكرمت لاعرانريغنمناجدلا وه ىللاه مث ماك

 نادل تلقفلاو مل_سوهياعهنا ىلس ههّللأ ؛ لوسر رم أر واطيب ب نأ مهنع نشيل نمت 7
 مفعاتماودازلام ملع تطوعو م نم سانا ديريامو مهرذ كزايخايومتربخأو ب ةيدلاىلاواء-كموق

 مصاف اف هيي مت علومك تان لاعانن فخ اولاالا قولا بالوايشففر ظ
 نيييث يدل اا _هف قرهزالالاعا ىضمم ميدأ نمقعق ولع بتكازكيأ وُ اع ظ

 ناةغللا ل هأن مشعامو جرو لاه دقولاك رسل حادقالىعلاو مالا عاد مالزالا نأكل ظ
 لشد مف! ثيدج فو: مالز الاب منَقلا باط ىأ مدت او .هووهو لاقربسيملا جادقمالزألا| 1

 سقت امون اولا ءدقلهق 5 ودق مهلا لاق مالز“الاامهيديأ, ل يعم اىميهارب اى فتيل

 اوناكو ه:ملاه فة سس ”اوفو ردةيللو سقي "لا هردقونل سقى دلا معلا لطب ماسُقتسالا طق

 ىلءتاكو حاد كل ىطهومالز'الابب رض مالا نم نال ذوضوأ اج ةزنيلا ارفس مهد تن دازألا

 هنأ شا ى م ىفرهأ حيرت ناف لمع رنالا عوف راففا نرخ إلا لغو كلر ىفرمأ توتكمانهظحن
 أ كبلاو مالا يرض نأ ىلا ىزتأا ب برضو اهلا اذار فلا حرت ناوثل مأمن جرخ ناو
 ظ ااضرأ ك مساق ىذا ,نوسقو هملقذخ أو كمت« تمتذخ أ لاما هتءاقؤثيد+لا فرركتدقو

 َضرا امها 0 ان ميسقاذهو“ ءابمتقومام أ تي رس الاَمْوأِ! لا 1

 ناآدار ة ىبتقلا لاعرانلا ميقا رالسلا يلع ىلعتيدح وابن« تلز ازرع ىأ ضضرإلا ذه مس

 مانيلا ميقانأت راومناكلال ضلع مولع قب رفوىده ىلءمهو ديف : نايف سان

 هعسسسم ىفل سعف ميد قو راملاى ع

ْ 

1 
 ظ
 ظ
 ٠

 |[ هه"
 بو



 لهكتلا فروذظالئمهلوق

 ءاهددابزب ةروذطا لاسمم

 هيل عاق هلدبساسالا ىف
 هعضم وك ارخأتوا

 1 (منق) .٠ "ملا فرح « فاقلالصف 35
 01غ مكاو نجوا تيوب قروض مسقلا (منق) عضوم , 58 م2 كلسرإيو تقود 2 لل اج / : ١ -2 --

 "امن عيباورنقلاوهو ما عما لاو بي الا رسكلا, مسسقلاوةمشقلا ىومأزبهمسكو
 دابغلانيبةموبقملا طولا ميدساهالاو ىهسقاذعو كمسقاذه لاقي عيييعب .ةريخالا ميساقأأ و

 مدقل 1 اال يااا عمرو بلغالبو ترو دل و رون ت عيش ةدحاولاو

 1 رءةلوقو قدقدلان طلاوايعطتْنسطل - دسار ةول اهني كلاما ىردوخلا

 : |تكَبيذهلا 0 ودب تاكوام مس هيئاللل هام ت امس اف قع

 |مهخأ تفزعف اع هباصأوادمحالا اهارأالل حالة دوس أ فنآت يأر فا ةقارع ايلاقفانسسؤر |

 القز ىلا . 0 ش ديشفأ هنا طا فأن

 | القران « دوبي منتكلا ظ هم 7 هدو: ىك <ع
 ! :ميسقلاو سسقملاو سسقلا لاق

 ا هاف قلنا 0 1 220117 يبرم قويزاطالاب دواغلا

 يشي الا مهعسامالورّمس ف اوناك اذا كلذواهتوطاعتي مةاصّقارمئامر دقءاملا نماهيف بصي

 ا هفيأ قداح اوقلأت بهدلااودم تالا فما مهلعّل فاذا اوكشيللا اذكه هنوم-ةيفأ

 : ًارومسشتو لكامل كان ىمنلو كلذ ىلع مهنيبءانملا سواه :رغيامردقءانملا نمل عاومصم أ

 ٍ مةليوظرادقم قعر وز هلوسة نوني هوهستموعاقتو ءودسفاوىذلا

 ا 1ع مرو ىنعملا فرت أ عضوم لاه مالرآلا اوشن أو ىلانعت هلوقف حاجزلا اهتم

 ا ع وع 9و مالزالاماسفتسمالا|

 00 رخنافعادبقلا كلت برضا م وأ ارق لجرلادارأ اذاف كرىناهتاهضعب

 ل بيوز عملا لءأف مرج ضع ىرىاههسيلعىذلا ب رخناومتجال ىض مير ىفرمأ

 1 دوو دباس الاباوهقيسلن هو م ووو وص ٠

 رتل حادقيغاينوح تساؤل أن نيبال دم كل م
 ”ةقارستغه.هلا هربخ اأن ا شعب ن ةقارس ىتبأنباوهو ىلا كلام نب ن جنرلا دبع نع ىورام

 || دحاو لكةيدركب فأو سو هيلعهقلا لسنا لوسر فانا نوعي شي رقزافك ل راسن هاج لوي |

 ظ قت ماقخ لجن مهنمل بق ألبْذُم نيوتن لج ناب انأانيخزاءامهّرسأو أامملتق نام ظ

َ 

 ظ
 ءا
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 ْ مم عتستيب وحار: داينريجيمي ود اختبأ ارد نكلو مب اونسيلم منا تقف مه(

 بت3
 ديك



 با 1 .. ةهابنع * فاقلال سف
 دااامع تكمل طك حصص

 ضدرالا قود كا نمو أمانه دنع وخال ىلا ىخ نك: كازومهلا لاك 9 : هرسبشو وتلعب | ا

 نعءعورع ىحر ةهعملانيشااي كلذو قلاع .بلاام أي هريسفهناقذِربع :وبأامأو لاق اهبتاينالىتلا ١
 مموم 5س

 م مركلاالا :رقامرب للا ضعيف 77 قامئاضيأ هذع حو نيسلاوي نيشلابقلمسو قيمت ا

 لاق ةنسلامق :رقلا مكسحلا ىف وممن -وط) نع موماعطن م انو فاآ م ركل ارواضتنجانغاأأ 1

 ىغلادءسنالورغ ,غوأأد كأن :رعاالوى رمإلا| ]
 38 سع هه. 75 نك ءوم م ءو 7 ا

 دير مقرقن اهريدبغب *ِ رد ص نبا تي أذا ف غوكينيعب, فب بكر 1 ْش
2 - 

 5 9 هد

 مهرقلا ع ارك لاعتْمضشلا نسم اوهونبهرشلاناوبشلا نموه درا (مد 95 د .دابكوريدأ ئ

 تاذزعملا نماضي مهما ةسملاقو طولا دار مأ هبرعأ ىردأ القد سبا لاكن سملا|

 ديلا مهرةلاوديد_شلا مكضلا لب ءالا نموه رمااوءاملا نمل ديك اذ لك ىربملا نأ معزورعشلا |

 ىلع همالكءانثأ ف ىرهزالا وشب سلو بهرق»اننملدي يملا نأْمَعزَو كيلو بعرف |

 ىفوةءامقلاوتءاندلا كي هر املا 02 1 اهواقمامهرقو نموت لاين امرم |

 غصلا“ىندلا يشل( مت دقومارلاب وري عشلاو ماوه مقل نمذوعت ناك .هاشيدجلا ]
 لوةةردنممىلمالإىفهنالءاوس كلذ تاوملاو رك نملاوغجججبا ودحاولامدنعتاننغال ذلة

 مازفأ لاجرونامّركن الجرو مركب ف ىرخأ فلو مو ذوحو كم حاولا )
 ىلع نع ثيدحلا فو فدا هازل عب لبقو تامه فو نمر ايأ ضار ظ

 لاو ماذا املا موزع وه مازهأ د مبع ماخط ةاغس ماشلا له مذ فمالسلا هي
 00 و 6 #5 ءو

 دلو هاا 3 0 5-5 لور لب ١

 ومد

 هئيدر وهراغضل ا لامرقو لال نر رقلاوا-عرتغوّلب با

 كلذكوريسق مرق ل جرو مبا ارغصلا لاو قالخ“ هرتس رسام 9

 ذةنم نيدانزلاق متلو ساسنلا لاذر مرا مرعلا مسالا الباور

 مقال ليمالل خلا سراوُ 7 اهيئاوك فاولاجْلمن اذا مهو“ :٠ :/لامفأ

 خفلاراغصمّرقلاو 5 مرقالوهلطلاخ لدا 9 د ثنو مزق عجباو مرق اينسالان ميلا ذرال لاقي

 كمة ملام ىداعلاَولاو * حاملا لاق مدنيون و كدَلسا هو

 َناَمْزَفَو لجر مسا نامزفو غا ارك :نِعَسوملاَ راو ةّذثيرومالا ماضقأ م ركون وف يون

 (رسشع سءاخ برعلا ناسأ 35 58 ش 2



 (هفر) . . لان « تاهالسن م

 زلات غز رت ورشا هج وشلا مشرق ( مشرق )) ةقث ىلعمنمتساولاه باعت
 |مأاول لاقي ناذرقلا اهلا ىوأبة رسمتك قو ادرسقلا ىوأما نالت ادرزسقلا تنتامن

 00 الاد ردياخ ذارملاوموشرفلاو ماشرقلاو دلب م ارو قمم ارقودملابانمثار 3
 ظ ب حامزطلا لاه مضضلا دارا

 لوف ا ارسم ىولدقو

 مصر ( مصرقإ) ديدشلاٍبّتملا مترعلاو مدا ريغصلا عوُسرعلاو سمان شكلا مشارُلاو

 تكتسي مضرقو مارق لعبومذأب ىئخ كشر وه.( موا هرتسكاةوشلا
 كب مضرقو هئضوَف لصالاو هناك ى شلا تمَدرعو هيت دياهوتمرلازنق مشتل
 كلانا البا فصوت مروا مضرقوناديح نبةرهم

 لع اتملا طنطا نمرسلاىلا اهاوشت 5 ب بصل لم سي راهم

 مطرقلا 0س رق“ لبالانمم:عسلا مضر رقلاى زينات 0/ويئ اادانوستس لاف

 نيقفانملا طبة ثيدحلا فو رفصعلارعبن هلا قورُمضُعلا بح مطْرقلاومطوعلاومطوعلاو

 ةيئازيللعجرايثالث جنا لعجدقورفصملا بح شلا اورسكلاب وه مطرقلا مان طق

 نامرلاروتتولهنولئكرح الا ةرهز ىّصْعلا ظومرف ىرهزالا .طرق ةجيرتفءاطلا ف ريفا زك
 5 |هنع نوكيتودرجألاورعُسلا ةنب وب ىلب حج نوكي“ ارلا هيشير صم مطرقلاوح رخاملوأ

 | متاح انعقد فنأ يابن عدا املس رجلا نعم طرقلا ىفاملكو

 ظ نهجبولا نسما ىتغلافامطوقلا تيكا نبا هبعطل# ”ىذلا مطرقو هنيشتلا ىلعءارأ لاق

 /نالفان اج فار ءآلاف لاف ىلارعالانبا ب الوطلاى اولا فنامطرلا كل ا ولاحرا
 عى ءو 93 5و

 ٠ | ليست يووم عت ادم زارت عراب زكر كما

 مقرق ) رقلامعرسقلا 4 :رب نسا لاق (مجت) ءايفلا»ثيللا» قراني ماو هولاء
 ٌّث و ءو م
 وسلا ليقوُهدرمش سرفلاهيم-تو ب شيال ىذلا بابشلا ئلعبلامَقْرملاو رضبب ناك ب ايه هلا

 نجارلا لاق ُهقرقدقوءاذغلا

-_ 
 خحوم يل 32- < 2و2

 ا
 |[ نايك .. .اقلمسازوعونقرقم اتدردالايعهق الاكس

 ا
|| 

 نمىلاٍبح اة ضم ارغب بان وهف ارعالانبالاقت ىربنبا لاق ءْواذع ىنأاذانيسملامقزقوا

 نيسلابوغلاوو ا ل اركو قدممعوب' 0 ةههمنيشلا

 ”هلمهملا



 مله 0 ةمت) «  ملا فرخ « فافلالسف
 س ووزو ص وو 2 2 انفو : ا 1
 تناك ةدعمحالَسيئامْدرملاوفامدرقلا ( مدرق )» . قدما ىهومغلازاغضىازلاكمزقلاو ظ
 |ذكه ىرهزالا لاك قول عفانشعمدئامدرك ةيسرافلاهلصأ اهئازن ىف هرتتدتدرساكاالاو نم را

 دسلادشلأ وةيس راقدا ارآى ار ءالا نبا كاف و ىوصالا نع دبعوأ اك ا
١ 

 م ل ظ 2

 لشتلاك اك رتواسنامذر * ارعلان قر ءارفدة مشت

 عوردلا نم برص َمدْرْعلا لاق قاودركلا كبوثلا ل فم ةظيلغلاعو ردلا ةيئامكرعلا لاف

 دوبصنم نبا لاق اي رك ل ثمانركزبانبا لاق حنور اق لوهو اورو قم قامدوفلا اعرخولبا
 ءابق ف امدرقلا دنع .ونألاهءابلا ف دقةوواولا نوكسوءارلا عشب اب وركدود وه قيلاوكا |

 لاقي ,ودنمبل تدم ديسشنأو ةيطينلاب وأ ةممو رلابزتك هل لاش ت ررعم ىبءراق ترعللد ب يهجم ا

| 
 ةييامدرُق ىهفرغغمةسضيبلل ناكاذا مهضعب لاعورمفاوهلاقي وعوردلا نميرتضى امرشا | ١

 مي ظ

 مرق ااذاءابزخ لك ٠ هتان بعسل !. انامل
00 

 بليل ماوه هسا 00 قانا نعيد

 م ب -»

 ىىلا.عللا حو: فوزصم رغد جدر تفةيصأ ا تيرغلاق و ىرنئا لاق اوقرس .٠ --

 و ردهو ' "سس سوا

 0 «( ترق )“ .اوقرفت اذاةرشذقوةرحدقوةرخ لقوة دش قاع
 طرملا نس قاادتبع ىمسي و ليمْزالااضيً وهو عاطنلا نبا لاق كرب لامن عأةقلاوألات ل

 بلال عجول وقلما رعمهب سحأو ديردنبا لاقام وزر اوأ

 ظ حامرطلا لاق
 ءوم59 هع ه5 -

 تامز يال ف ْتَسَاسنملاطنالا لإ

 :داشنأو رعتشلا مْ ز رع وه لاش نوار عاش ءاز رقلاو موز نقلا نمتا .اريسغ

 و 3 هن م 0

 أهناك اهمأب زوعفاق « اهمازرقاهرعامازرذإ د

 تدكسلا نبا لاق ارق اهعجو“ اذا اهيلعو دكت ةيشملا قانا مولا ازعل ||
 مه و
 حول ةمومضم فااقلاب موزرسقلانديردنباركذ ئره ملا لاه ناتغلامهن "كموُررعلاو مورا

 نع تكس لح رلا سرق (منق) ىلع اءاغانوشو لاعرمعنلا ةركر كه نةبشتو روذملا ءاكس)

 ره تاتا *



 ادة

 (مرق) 22 ميملا فرح فاقلال صف ما

 لاق همك حدا مَع هلثم رعت لكأ املوأىف

 ينس وسو »خر و سمع

 *..رقا مشب نيا « ادا داحمنيدبأوتازيرح نحر

 او عضومسماو عضوةدلاجتدازأو هتفص لا حالا نعسشفاو نيس عن

 ع ةرلارخلاوهليقو ارتس ذختي قيفدوعو نهعل نمت اولأ هيفن زامفوطَنحبو

 ومو هذفرتسماوقلاوا هبمسسمح عراق ارغلا سمرا لقوة اوهو
 اناحفصي اورام كلذكو

 5 هم

 ارق سف 3 "اود © اهنغز زودت ا رجرهظ ىلع

 ةياوزفو لماع هيفمار ةبابلا ىو اهيل ورسو هيلعمقادىتلاذ اةييمتاخل ردو

 نفضيدنبل تيد - كنتو هف تيبلاك اصفطخاذاةقيقزلارتسسلا اوهرتس مارق ب ابيلا نلعو

 وع ١

 595 وى ة- « اذ و وتم
 تا ا ٍاهمارقوُملكهلغحوز 3 هند طبات لكن حدوهلا

5-13 - 

 طياز أجدهلادعاوق قل -هصرغ دولا شرق 1ادح > ]ظ:1غفوص نم بول ارقلالمقو

 7 دم لا مارقل أىل-دقو صنق بوث كلوقكة بف ةفاضالاو ناولأ ىذفودمن مق. ةسصا 200

 +(. لاققهءاتقيو ايزو دفلك ذعالا تدع قا اوقو فاض كاذإ اوطملغلا ارقسلاءأ أرو ىِق ورلا

 -8ج 2و م هسمدك اج

 هن لن زر زطو امو ول كذدقو ضرك 5-9 اامأادلج مرقت ةثيثع 5

 زال مهوب ق تدر يتلا ملا ةفينحتو أ لاق ليش مأو هع اىزدأالولاق ديردنا

 رقم وتلار“ الاوزوللا قرول تمهقزؤو رمق ضاسؤ مقوس اكْغَوبْدل 0
 هى. ري وهم كك

 ب ا يعمل اجل عرعلا 0

 ناتي ما

 1 6 # ةا ويلا رق ىلع

 كلذكرما 2ةوكيناطر هرق ىىهىلارعالا نبا لاق وىوتنس مرق كلذرك د ددَقوَةَمَعَع ىشّلَسق

 ىأاهفنأف م مقا هب ةقان انهم .رق ل قو لاكةفو 2 آ ىهلاووةنك اسءام رةىلعتيبلادشنأ

 عاج دودمملا اوزوصقملاٍن اك ىرابن "الان ا. تنبلا نغمهيطعنالو هه بو ىزذأ الو لاق م

 006 لافوتنيلادشنأ و نضرب مسا: ارق و ةم | اءا دا هلوةعهى أ: ك-هلاق ةذلْعَ

 منا ورش 2م رضعءاهز هرق ةودد ضرأام :,قىردأ الذلاف "رضع ض زال »امرف 4 دينتء ناك وفاقلاب 1

 اللو 2اس ةوءس ا وع ا

 ليالاراغصمرت اوراغصلاءادملا مرقلاو « همر قاس ورقم نعرو + ةبوزكس ىوزول +

 مزقلاو



 مالا (مرق) ملا فرح, فاقلامصف.

 نأوهو مرة موهف لحفلات .رثأتيكسلان با 'رومالا برامّتو ةفرعملا ف مّدقملا ىءارلااوه ” هو وهمو

 ىبنلا ص لاق ديالك اور جلو اضيأمرقلاوهو بوكر لاو ملا نم لسفلا عّو ظ

 مرفالاربعبلاك رءاهفهلدف رغ خفف هب ذ ادع أو ىل" ران درةمنب نامعتلادوزبن أر علسو هيلع هقإ [لتنم

 لوحال ىذا مركملاريعبلاوهو مرشملا فرعأ كيلو مزقالا فرعأال ورعوبألاكدسيبعو أ كاف

 مرملا لاَ رلا نم سيئرل اد ._بلا ىمسامناو لاف تارضلاو ]عقلا نوكي نكسلو لاذيالوهيلع

 سول اق محدنم همركمتاث سل بالا ساما
 م09 8 18-41 سس, ©" ىمرسود

 مرهم رح | اناني طمذ 2 باند 0

 نسم رم نتا نع اطال

 م 4”ةديئذااوهفربالا نمو ا مييرلايف 2 وردك نشحن نست غوحبلال

 00 لا ناقهق قون عمت مةدلجا عما فالاق 0100 ىو

 ناتغل ةمْرَقلاَو ةمرقلا ىهثسللا ةفرخلاد سلا ىفهلثمو م ارقلااضي تمهل لاقي هسررعبلا

 مكن اطمقلا اهب غلبت امازق نذأوهنركركن ماو وةمارقلا ىهاهّتعطقىتلاةدلملا كو

 مارقلا عضوملا كلذ ماو ة ملل هيلع اهعجيو نيبتالةدلج هفنأن م عطقأمركهم 2 ريسعيلامَرَو

 ٌكلِذْل ممناكن اف هبفمّدع وطقم ةدلطباٍةمارشاو موق اولعفلا كلذ سا ةمَرُعلا لقو مرا
 نبا ىلارعالان يان ءاهفن ىف مرقاهبءامرقةقان وةفرملا ىهيذ :ىذعلاونذالا دعرربسملب (يقرسولا

 اذاف ةرعملاكك رتب مدللة ف راهكلوزم تسيل فنالا ىلعةعسىهو ةمر ,لا تاسعسلا ىف ىف يارعالا
 وهم 1 <

 لاقرب هنو فوتو وفود وسجل سيرا كفار ح نال

 سلع 48-

 و وفزيللا نعد رتقام لكودوختلا يف هنم قزتكبامريقو هنم : هر.ةةتامزبهنا نم ةمارٌةلاوهرّشَقامرَ

 تكيلاو ا ناكام لكالا ملا ويمر هتروبيعلامو منو ىأة مارب فاموةمارُلا
 32010 98ل ضل

 امورقوامرق مرقة مهلا تمرقو ةمملا رقت مرعبه لابو غيعضالك أ 1ك ًااذاامرق مرق موك

 ةلك ألوأ أىفئصلاوليصقلا كاذكو لواننلا ىنداوهو لك أتاملوأى كلذو تمر انامرأ و

 هام وسرت كذاك نفد يل هتازكنةجرقملاو ارعالا لوق نموا ذهلعوههصرتو

 لكلا تلعتاذاام امرق مرت هلضيلا ار امورك ركدق لك ياملتأ سلا لاي ديو
 ويمزوس 0 مو هع أإ

 بقص لك ًاوهوامورقوامرق مهبااو بلا مرقلا قي ووعرسُملا نسعي نضصورلا ابل ىدعلاف
 هس موس



 ىقاذك مدقت غ سه | هل اوق

 سوماقلاح راش لاهو لدالا

 هرطناو نيتمذن مذ 5# سها
 هينك هلع دهاشلا عم

 عم

 (مزق)- .. ميلا فرج « فاقلالسف قف

 ةزكاَنمهْمدَق لابو ليهث نبا زازن نبه عس نبدسأن ةريعن دش و ولحر مما ءابلا مدع 3

 ظ ظ
 أةعرخع بعمل نمْمْدق «منع) لعأ هتلاوذ وةرطانم ادَءاممدَصوةمدصومدق 1

 لا ادة مذكيءاطتلا نمالمّدقر الئالقلا عصي 1 « معلا لاك

 خنلثمدقلجرو فار ءالانب اءاكح هاطعلاريثكمذ قسوم ممَدُق برورثك ًاذاعَعو

 ظ ا قلك غ زلاذيتلامَدقلارضنلا رثكلادخأب قالاملا نزاثكلا 6-00 اذا

 1 مقام اذقامسع او لح رلا ان مطعب لاملان .ةعطقُهِعْدَقلا و ءايضالا معلا 1 اوددلبلا

 عارك نعم 3 راو رشا ودشلا لق واياغلا لح .رلا فما نز زو ىلع

 | هن ولاغ نبا لاق ةارملاجيرفكلذكو < اه هوان سجخوو * 2

 اا ْ ظ 1 ,« رح لاقةأرم لان ماعلا

 ْ ظ ماذقا 1عتاو ليعفلا نع 3 اموننهمدان ل عفا ااا

 تيوع ءانملازيثك مقغلا عساوىأ ماذا عساولا م اًدُقلا لاعبا ماذقلايفاوىوربو

 ا يأ أي : رب رحلاق هيرمان تلازم وا 2و هنعقدب ىأ

 ا , 5ءهوس ىو هوو هنو هو . هس 5” 9و .هم#ر

 00 تفظيخو مادق عقمكماو 7 06 2

 مث ه5 م و

 ارا ةحدقوتر دقاوبهذرضنلا (محذق) مودقاهد اوف كئاران الا مُدقلا كار ءالازا

 مكمن او ملل ا ىلا م مرق محلا ىلا و ملا ل هرخلابمر را ) رق هجدا ولكقاويهذاذا مملاو
 هدرا ءو نسمارع

 اةوفتنناك تيدا و كئاقل ىلا ٌتمرقك اي ال ةماولاتىترثك مد ءأتشا عرفو فارق مرموق

 1 مه

 | همر هيف مهضعب حو 0 مل ملل اوه ةدوهو مرقلانم

 اهلل مورس ريذقتل قويا اور اج اذكه لاك مورةمعبف مدللموباذه ةيصقلا تيد حقو

 نم نرتب ئذلا لفل مرتلاو انه مهرد,تيرتشاف م للا ىلاانمرق راحت دقو اناا ىذق

 ىذااوهلمقو * افشل مركب 0 لاك مورق جاو ,لتبقلل عدوبو لبغلاو بوكرلا

 انكديس ل يقو من مرقمو فهلا نعهءرك و امرقءل تس همرقأو مرَشاك مرقالاو لبا سعر
 ||| مرقتساو ةلوهجة غلق مرقآلا ريعتلاك ترد[ ىذلاامأو ىرهوملا لاك كلذ اهدّشت مرقم

 كلذ للا ىلع مظعملادبشلالاحرلا نم مرَلاو امْرَراصركبلا مرش اومكحمل فودآن لبقركبلا
 | هقانأ ىألئالا لف مّرَملاوىأرلا ف مرفملاىأ ْمْرَقلا نسح .واانامالسلا هلع ىل عشت دحفو

 || اهناو فى عمالو لاو اولا موقلا تاناورلارثك أ وىباظاتا لاورنثالانبا لاق. ليالا فل سقلا ةلزنع

2 



 50010 أ أذ أ أآأآذآذآذتذ ذ د د ا ا ا تذأذتذذت 5

30 
4 0 

 مالا (مدق) لأ يدا « فاقلالهف

 نيفضان شن ىلا هلا شقا .رمادلالاقيوبفرش انا مدننا متدقلاو

 شق سم لاق ديدشنلاموُدق لقت الوت يكسلانب ١لاو ىب

 سس هس مه

 مودلات بوطُخ ىلع د ىريصأ ام نال تبا
2 

 ظ ءارفاادشنأو

 دام ص ارق طخأ دن ىلع مودا كاربعأ تا

 ىنعالا لادوات

 و ةدص فةدعو ادم

 ْمدقلا هيف دربطت نوح د 4 ونماروبها ثهيماقأ ش

 ىأماق "لال اا الو سل ثم مدل عمي ادق ليقو

 لاقدونملاد اهود دونما لم يصل عتفاسألا ل «شفخ نمو نيوحدلبلااذ يدوب اق

 هبوسسبهذماذ هولا صاقال ضواق عج صالة كاذكو لاق مدقالم ودق عج ادّو

 هلوقو ماللاوفلالابلإةيددقو لاهت ماشلابةيررقموُدَق ل بقو ةارمسلا ةينث مودقو ند وهلا عيجيو

 ميهاربا نيتي نملقأ بو هيلعملنا ىلا صدوق فليم نبا كلانه ىأ مودي ميهارباَنمتْخا

 | ريغي ىوريو هلوق ىلع تيثو ةفرعب لق ماشلابةي رق مود نولو يمل ل ب, ةفاهب_هطقلاق مودّشلا

 فرط لتق ةعبرف وزنا ثد دا فو راجيا امودقديدّسدلاو فرفض مودّقلا ل قو مالو بغا

 امم #» ء

 ليح وأةش يك 3 ديس هات رب 5 عبوم

 هي

 ردو 0 ا اروهوةاشل اع 2 ءمدقتام موُدَعلا لبقو سود ضرأن مرسلا

3-3 9 

 روصقم تود قوم ديس نبأ فرحا ىعفرش ليو ةمادقوب الجت اذهىفو ىرببا لاق

 هذهىأ مما ىعم نجلا عض ومعدو مب مدقو مدون 7 ك5 وأةرب ربزيباب عبضوم

 باينلان مب رض فاقت مُدقلا فارعالا بان عرفة يلا ة بو بفمقيسدقلا بانيثلاو :هليبقلا
 ةرتنعتسىنأرقأو لاقت

 ميقا ع قمل تَفاهفَع م لك و ب

 مادّقمو دم ةما دقو مداقوءاجام ىلع كا ذوءاجام ىلا ذهاب مدل و لاعمال د هال
 لاقو ةياكرسسا مادقو نان نبةدرع ضرف ماما دقوتأ عا مسا مدقوءاع أ ءدقمو

 هعراضمناحو قاملل قو 0 دقو مادق مديت امرتو ؛ هج يا راج هنأ

 طمضلا اذ_هىبودقو هلوق
 لاف دحلاةعتو ءدسنال
 تفي توقاب لاو كويهك
 واولا نوكسو هبئانو هوا
 يلا

 ىف طي_ضمد قوم. و هوق
 نتضفب مكحملاو ل صالا

 ىناممىف س ءوماقلا ىو

 35 راش لاو جوتكرحم مدقل ١

 "رلمكتلاةرامعوحجمدقومبو

 مدقوه ودي ردنبان ءالقن

 نملابعضومو ب رعلا نم

 تدسنهلممَشلا هده مسأب ىع#

 طبضو ةيمدقلا بايَمْلااهيلا
 هبتك حففمضي مدقاهف ]|

 ويعم



 (مدق): . .مملا فرخ .« فاقلالصف 0

 ءرسابرلا لاو ضرالا

 يطل فلنوعالو 5 مدقق وعسل * مهو سف ب ىدوع ناكدق

 نجا ذهولاع موقلاامتتفوكيال لبقو للا نوبلطتالووكَوجل ا أمم ىدهعءلوق

 ٠ | نم عوير دل اوةمذوألإهنمنوذخ امدح ًاراوج نولي الى ًالابنولحالو هلوقونيلوقلا

 ١ |تدرولوقت 1 او مدق عدل اونا مداق وهف لادلا فب وأم 5010 رفد نم مدقرذدلا

 1 1 ةمَدظي رس نمنالف مدل اي وجبال مدعم تقو ىارد دموهو انرط لعق احلا مدعم

 ١ ْ ىشعالا ل وقهنمو هدام راق زتلالا تك الفمدقو

 هءدو 2 دءاقدم ماو جم وصار

 مدقذإ ىلا عنيبت 5 ادشارا ضان تام كف

 احارلا لاف لع نماواعامتىلا انمدقو ىلاعت هلوقهتموهاذضقى ا ذكوا ذك ىلا َنآلفمدَقو

 ا مانديزتالواذع ىلا دس زادك لغش نالقماق لوشن را ارقلاو

 لا امدقلانقيوةدئازدن رههءاشالا نم عدلا هلا نِلَخ -رلا ىلع مانا َّ

 2 هي ىاطقلالاهءامّدَعلا ىادقلاو نامزلا ءانمأ نةامسال غد مالقلا نمسا
 و مثزو» عروش

 زانسألا مك اوُدَعقاذا 5 ىئادقل ام هدو تاعذقو

 ةرخاف 2 أسعاتصنلاك دنت ح رعب ل لادلا م انو سك ورمل عجب 2 لب مح

 052- هدا مدا هناك ب امد أوس نعٌترح مراذا ىذا

 ٍ تتنيلا اذهو حارب مهلا عتباكهلبف تعقوو تلات : نأرممق نعت اذ لوم

 1 8 تان . |عفد ردن نعقاريسلا نبا هدشنأ

 ا مات راس ُضاغْناَو تعمم مكلاتممادق #2 ضارعاءامسأ امكن بارد

 1 5 د 54
 اور سانلا مانل ماهوب #* ةيناعُتَبح اف يضعنا

 ١ 1  ضاقتمرفلا مداه اك امدقةأوس نع تزخر اذا ىذت

 'ء 11 دايخ نرش #2 ةكتافنكيفامأ ىاوغللل لف

 0 07 لذا ومالا كلا ماَدلا رقم نم نومداقل مادا

 8 ةدمس

 ينشف 34 0 برضا

 مو 57 2+ . 00

 مالا درعوأ اوفر بوعد 3 هنوخ ايف 5

| 

 ميدقلاو



 ميو - (مدقزاا :ملاظرت م فاقلار دف 00 لااا

 اًماذقأو الأ ناعمو لمكرو هدا مهريغسصت ا !تيكسلا نا ةاثنلا|

 ر رحلاق مآ ىطتق مص وىرتنءالاق نا نثالاهلعاطيام عش اندم نقاشبلا

 ىلاعت ةوقو طارتطلا وهز دنلوب رق كطيو 4 سحور كنامأو *

 مدآنبا نعي هناء _سفتلا ىفءاج انما دق أث دن امهلعع سالو نما نمانال ضَنيدلانئاٍد ظ

 رانلا نمل فغسالاْك ردلا فنانو كب ىانسادقأت قاموا مجغ ئعنو سزمب اوان لتقل ليف

 ىنأدارأن يتاهىكدكت ع ىهفة لهاا ف تناك ة رامولامو مدلك رسوميامنمل عون

 اهتنس ضوه بيلهامللا سألالذاواهمادعاواهءافجإدارأريثالانبا لاق هلك كلذترذهأدق

 ريخج نيدوك ذمريغنوكورتسنويسنم مهنا ىأ نجرلا مَدَقَت ل ىلا فةئالث ث يد ساس هنمو
 ثيدح فو ىرتأى عى أ ىدق ىلع سانلاريشج ىذلاريثاجا نأ لسو هيلعمتلا ىلص هئانم“أ و

 ريثالا نبا لاقت ..مادق أ بسجل مادقأ ةمالثبنيصلا ىف رهظلا هنالصر ناك ةالصلا تيقاوم

 فاد أ اذهومتماقردق ىلع نابنا لكمدق .ه ةالضلاتاكوأ بف رعتىتلا لالا ما دقأ

 تءىلااهعافتراو نيمنلا طاطخخاو د هرصقو لاقل لوط نس نالدالبلاو ملاقالا فالتخلا

 سكعت و رمصق أ ظا!ناك ن رق ا هارى سْو رلاةاذابجيلاو ىلع تناك املكف سؤؤرلا

 عضوم لك يف فيصل !لظنملوطأ ادن ةيلانعشلا د البلا ىفءاّشلا ل طظىرتكلذإو سكعلا,سهالا

 يع و.ىناثلا ياقالا نمامهو ةئيدملاوةكعلابو هيلع هللا ىلضدن الص تناكو اهم

 راادتشا|ذاهنالصن اوك: نأ هبسشيفمدقض عل ومادق أَن الث لؤلبأو راذأيفلادبتءالادنع 3

 لوأ“ لا ف دوكيرابشرةسغا مادقأت سه لالارصينأىلا هليقدو ومما تقولا نعةرخ ا ْ
 ميلقالا كلذ ىريدقتلا اذه ىلع ثيدحلا اذه لزنيفأييشو ةعبسوأ عبس مرج ةومادق أ ةسختقولا

 لاه مسوءيلع هلتا خاض هنأ نمرانلا ةفص ثيدحيىفءاسامامأو مدس نن الاوت ١ ميلاقالاز اسود

 هللا لع ىت>لاق نا ةباصعأو نسيسللا نعىو ردها يفق عي ىح نوب نكسسنالا

 لك ْمَدَقلاو ةننملا الا همك إلا نااكرانلا هلام مهف«ةلر ارش ننال سهم نيذلااهيف
١ 

 نيكسنت هيدار أليقو ديزملا تاطن ءاهفكمف هنا أ اهت ًَ ويم

 ىلع لورتم هنا همدقا| يف هلل عضيوموبتوو دس ف ستوب هيخزمتقاا +
 و

 2 هلنمسسلا عش ب اذا مديق ىلعام بق عض» ١ وهلاسةنىرب نبا: 501000 نويل
 أ

 مدلل اد تمس سس ا

 (رشع سماخ برعلا ناسل - 1( ا

 ةم- عا 2< 5 ظن

 ش ىلع مديقلا عضو لبيقو ع ورش نه مدن ىأ مد هشنالفل تمدقتو رشوررخ نمت مّدَقام

 مادسقلا تف مكنامأو هلوق

 اطوبضم فضخ ىف مدنا
 هيتكانهام باوصلاوأطخ
 يعم



 هدشنأ تبلا تقلخهلوق

 فدغى
 ىنادغلا كح انحف بكر

 ىناوخلا نموىادّقلا نم

 اذاف دج الاف م قاتلا مر الا مّدعمو مدقماهدح و و

 رة 0 اوص او دقم عجناك اذاوذاش وهف مدقم ' فجور ٍداَمَمناك

 م. هرب و

 ا هُمدعموهمداقو لحرلاة -داتو هس ًارءادق نم هارألاع طاشتمالا نمبر ضوهوريغال لادلا

 أله كذكو طساولا ماما ةددشملالادلا مشب هي يوقع سموم عل | زسكم ني

 ا اخت ها تح لامول+رلاةرخ !ىفاهلك تاغالا

 1 نق را نت م « مداقلإاه را

 ٠ |ةرخ لوف رغلازوصتمولأ لاَ قوالانيمآللا ىدح قذف مدان ىلااهرع رخ !نمدازأ

 ْ أدع ىلكل حر لا مذاق ب نصت داكشلا فار ,:ذثإثيدنملاف «وةشفدأو لوقت الو هلظنسا وول --زرلا

 أ |ناسنالامداق وةتتمداه لح رادو وحرسشلا سوبر ةلزنجريعبل اوك ةَمدقم ىلا ةبشاا

 | | ةتتدحاول لك راكصحيالا واجب همك امزك ١ ]ا أو مداسقملاى و مداوقلا عفلباو هسآز

 ّْ اتاضغلا عر رتضلاو ءابطآلا مداعتو ةقاسنلا ف الخ[ منامّد عملا نامل نامداقلاو ناتمداقلاو

 ماس الكتل ثامداع لاقي امغاو ةقاشأو ةرقبلا فالخأن .نامدقتملا

 لاقف ةاثلل:راغتشا
٠ 

  . 28دا |ةيحو .» |

 000 566 ضارضو اهقامداعتل بس تا رضا نع
 اهات اعامدات وةرقتلااذكو زخاو عداه دخاولا تا و ونامداك قانا اونارخ ع ؟امهلسدلو

 انيفاوكدنتيرثالا 1 ار مداوقواف رنؤم اش ناذللا افادلا اهارخ اوةرسل اناملي ناذللا

 ْ 1 ا مدقق تاسنب زعل رأمدأ أوقلاوهديس نبا ةيفاشوةهداو ةدتعاولا

 امن نر هابالاو بك انملا عنام اوشن او حانطسا لف سأ ىلا نهد عيت وللا بك انلاوىئادقلا

 1 نانو صؤرش ى هو هند رميا . ياليل منا اوقلب و ىناومللا

 ةئؤر لاه مدلقملا شي رلا

 :قاوقنا مالئاذلا نم و .«٠ ىنادغلا حان ءكقلُخ
 | نوكتو ىاكشتك ني 7ىادقلا ربا لاق قاوفناكمدا اوما ؟لعتسام مهلاغم آن فو

 قرهزالا»دروأ تلا اذهو . جادقلا مهدت تلغدوو «. فاطقلا لاو ئراكسك نهج

 ركبأوهةغرنحوأ لاق للان م بزمن مادقملاو تأ سوءامدقلا عع ادقلا للغهبا دنهشتسم

 ادههياو وياما حاملا !ىل-ح رلا مَدقلاو ىاملابل ذأ ااهمدقتلة لن: تره نا لأ

 220002252222525 م

 ءانملا



 راإل : .(مدق) ميلا فرج * فاقلا لصف«...
 ل

3 
 1 ميداقملاج رو فاعلا نعت ةريخالا برخلايف*ى رجؤملا ىلع دال يثكم شم دقو ادم

 ظ 000
 نانا أمدلا لب ريساذا ٠ د "ملقاة ليك ىلعمارت ل 1

 ش 7 د ورع عودت مدقتمكألأدلا م مدكلرو
 ه] ايف 1

 20 نا . ه2 لا اي رع 8-21: كتاف

 ظ روح ضاهر *.ى "نعم تل عدقدارسأ ظ

 ىعد نادل دقت للا لوم دشباهدح او هوو واذا هلم بكر ةبرُص لاقيو ظ

 اقييرصكالداغ خو ميلا من يملا« رتب وهلاقيو هلأ هريغتاك امويسيئجَ رس
 "سا فه اذن

 مق :اداامدّم وام ذ قوام دا نر رق ىلع نالفمّدق لاقي مادقال اوه وضل معلا رماذقالا د نع

 ما قوركبسلا مشو ماجالا ضر دقالاواما دا جالا لحم دبفأو يدل هل 0

 دبشنأو شيلا نومدبقتي يذلا وأ لادلارسكب شيخا ةمّدَشم بيذهتلا هومدقتمو# دمار .

 9 وو

 0 يحز هلع تال د * دفا وذو طلبو رك ء نهيق
 مدا مها اوقهنموم دقت ىنععمدق نم ىهشلا ةمّدقمو لادلا حدب ةمْدعمَ وجهنا لسقو ظ

 مدت ى هعمدق ىف دش لادو همدق ءزيغن الان نكي ملاذلا تضتفؤلو نس

 للا فارطأ,ةلاوُمةراو..« ودبل اوس. ::: ليز
 رخ !لافو ءاوبتك كلام وندم كيييريتاانأ |

 اياجم تنسو از #2 يجي 0 35 بامت(ةساوإل |

 1 فو تار وِ < هد

 210111 تلا ةعاملل أ نياتكم 5 يمس َ

 - هدقو لاهل ادلازمك مالكلا مق .:باكلا ةمّدقم ليقف وش لكل يعتسا دقووش نايا ٌ

 لك ةمتةملبقو مي دانت املوأ بلع نع ةريخألا امهمْشةمو لين اولبالا ةمدقمو ||
 َز فتنالاَق وام نيعلا مهو ههجنو مدة مز لاقت درت و

يل نيرا ضد: لاقو نيعلا مدة موهدسعو أ لافو غديصلا بام رتوكمل دلاب مدل
 عم

 || لاقيو غدضلا ىلناموهو نيعلازخومالا يؤ وتين ف مهتم لاذكا نعل مدعم

 ١ ةماو ةيصانلا ةماكشماونيبحلاو ا | 3
21 
2 
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 أ
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 2ع

95 5 0000111 
 موسوس 7ع ا ل يي يي يبل

0 
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 .٠ كيا 1
0 1 

 تديح
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 مد اا :

 الناقل 7 عَ او -الا هننأ لرتأف تق 1007 200 عد

 |معلانم ٌةقدقلاوان ني رخاَخلاوهتاةعاطو مكس نادل اانلعدقلو هلؤقق حاجا

 نيرخاتسملانلعدقل وهكنمنيمدقتسملاانلعدةاو ىلاتغت هلؤقو "ئرلاق متغل امام وكنت لا

 نضنيَمد سما انلع ليقو ةسيقموتمؤخأ ينمو توملا ىف هيخاص ىلع نئاشل مدعي نم عب

 منو اح أتم ىفأي نمودصسملا كلا الو مكتم أد ةزمءانعم بلع لاق و ني رخأتسملاانلعو مالا

 نسلق باغث ءرسفاومدقتالو هاوس دبنيباو دال لبو زعهلوقو مدقت ىأ هيد ندب

 جاجا لاعوءلبقا ولان أر نمو همالكٌلئقأم الك اوم دة: ال انعف 0 رق

 مور مِدقِإ ربت دسخاف ومدقتلا لع اوسع زبر مدهاَومفاو ئدعاومد المات تو امد

 ةعاصشلا مادقالاو بزاف مدل ةتلاوهو.مادقالان هون هناك ةرههلا خف تاوصلاو زتكلا

 مع لنا لرخل عطد ريغال مقتلابا رم نوكيد 3 مدقإ مةزمسهل ارمتكم نقول

 !تزسس + فاقلال صف م

 | وح لالا ب ةيحوال اه هنممدقتأم؛ : .ث لكموديقو هردصودمدقم شلك موذبو
 معاق ص

 | ملقوهزدصو همدقمئ لك مود قو ةياصسلاءذهموُديقن هدرا اهموُديق نمريطلارج ع

 امد بورا قى شوو سانلامدقتيءايشالاورومالا مق مُقٌلويدو ل ةلراعرشأ ضقت

1 4 
2 

 ود ففو نيد هي رجاناكاذا مَدَقَدأ ازماومدقل + :رلمعشنبا ةمدق "الا اوعاضنمدق "زعل لحب و 1

 1 || فو مدقتلا ىءعمدملا نوكيدقو مدقت ف ىأ مْرَعَ انهاوالومَدَق ف لكتربغهنعهقلا ىضذر ىلع

4 0 

 1 | تسير بدق عمم عارف ىأ نيتهضي مدق ل جبز هللا لسيف مق ةريغعمدعلىإ وطش» دسقلا
 579 لك م

 - مقل 1 0 ير

 -ةياس وو .

 طورت ناري و ويانا نانعنةدش تن دتتتقو مدع

 ادياكأ مدن الذ دنعت الغل ليش لعق لاس ىلع عدلا ف رشا مْدَقلا ولاتقلا ىلعم مدرع
 ١ دءورو ما د رعبص - 652
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 5 اعنتم ا ممم دوق ما ديكس اذا ع نيو ناموا

 0” ا  اشلالاقتنم ملفت ف :اهدإدو بل موُْبَو
 1 0 ا رولا - - ا
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دق هرود < بةحا * جاهلا ورْلوقو لبج م تاءاؤضو
 1 أدع 5 أ د و
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 0 (هنزإ ظ يلا فزع 5 فاقلا هإ

 سل ببمص)
 يروم نزيد بقا لوختوه لومفلا لوخوتف نموت تسارع و نءيك يزال

 انهو رزق هريغد) يف ل_.قدقو زاجت رك دناوةثبوموا 1 38قابسكل !لاق ينارسللا لاو كلذ |

 مدقلا رعاك ن مب ماهيةلاوما دعا اضيأ ىدو اهريك وم

 م 5 6 مي 206 26 7 2

 ىذمو برا ىف
 لابو لازال ب از هاكر |

 احب ةيزا صنم لش دعما ردسي ذام |
 افلا : ةدسنملال هيدا 'قيبراشلا

 ىفهرغنعرشأ لو لضفلاو كف :رذلا مقاما 7 يلا دالن نملة يبيها

 ناناو يملا ثم ص اعلا أبانا لاقدلا سابعنبنعكودو سانشلا ىلع لاشمالا

 لاه اهنمدلا هسا عريصق ريالا نأواعزا يرو ءالا ىلاعمىلانممامهدج ات دارأ هنن ىوريزلا
 قملاد 7 ول _ةموهامتا ٍيسعو لاق رخل هانعم ورعول لاق مدع ىشمدهل اوقف دسع .ولأ

 ىفءايئذلاو لاه ةيمدقلاة اور قو زتالا نا لاق ومالا ىاعم سكر ةيدارأ نكحلو هابعب
 بكى ءاس ىزذلاو لاه هبا تع لِضْفلاو فرسشلاق مّدَةَمهنا اهانعم وةيمَدُعلا ىراذلا ب 0

 ءاءلابىرهزالاهاو رومّدقَتِلا امهاتعمون انت دئازاموبايتلا ممايلابةَسيلقَتلاو ةمدقملا بيرغلا

 مٌدقلاوح تن مهابلا,ةيمدقيلا نا يقو لاقامة لا ءانانو ردولاو تملا
 امك م هميقي مهمدقو قاريسسلا نع للا مدقتلوأهيْْفتلاوُةمُدْلاوهلاعفأو تعجب

 ديسا لاو يجمد أوم هلم أراصا هالك هدوم د
 و5 ماك ع 5-2 -

 اهمادقإ تفرع ىهاذا نم د ةذاغتاكواهبدقو ىضَخ

 ريخب وتاك اريج عوةداهلا ىعمىت نال لبيقو ةمدقتلا عمى ةنالما دقالاثن ل ًاولاك اهمتقي ىأ

 طاع ١ .٠ ةايعاع يا 3 2 7 3 | - 8 !

 مّدقتو ةحاخلا عملا ىف تناك ث يح امثقأف كتجاح تءاحام مهلوقولثمو عملا اهمءاوه نأ
 «ىوم © 5 م هسع

 تفلاي مرق ىرهوجلا همدقت اذا انالفتالف مدل ان وبيذهلا مدَقَت مدقَيتسساو دقو ع
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 ىلا,« نعني ل رانا مه هنأت ةملسرل! مو قوق مشي فات ةؤقباانو مل أ أ
 ةعوع سومو هو < تل وقد سات 802 مدعم

 دحباو ىععمد تست مددت ايميقي موق اومدق مدقتو مدعي مق لاقي مْدَلا رد بهموراثلا ظ

 جاجزلا لاو اوما رقوهفوسرو هللا ىدي ند اومدةثالاونمآنيذلا اهيأاب: زيزعلا ليزتتلا وأ

 الجر اريسسفتلاف«ابنهيفدواعيم# تأ ترجأ يذلا تقولا لبق ةذاعنتتالف أب ترهل اذا هلنعم
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 م هج 7

 تطمض ةمدقلاو هلوق

 مكسحلاولل_صالاىفلادلا

 مسن نماني د يابا عفو تلا
 خاان عيطلا اهلا

 5 6-5 . < هيه نوح



 (مدف) (ااةيلكنرع * هايل لس 0
 ---- م مصسس سمع متت هج صمم

 نيتيوارشالا مد لعمل اعتق ءامنأف (ممق) «ريبكلا ةيرشلا نامّضتوأ» |
 ير وو ديلا اوهفيلقم دلو كسا نواه طاومو

 52 0 ويس
 يبادقو ءامّدك عاود دو وهو مدايق:وةما دقو ام دق مد سقي مكث ودا ضيم ١ اوهيدَقلا

 فم 0
 تقام فذ خأف لاو هيلع لصيد وهيل سد وعسم با تيدح فو موك ماد ئنو

 4-1 < عد دج #7 |#

 ْ ندين لم ةئيدكطاتاصْاو ةعدلا هنا هر , دواع هنأ دبر هد "ادم ادد

 53 ابيلاةمْنعل ومقال ماله فيش ليسن امجأ ةئيداب اوةعدقلا ىلاوحأ ىف 18 ماا

 ٍ 508 رعاشلال اق عدلا معلا يونا لات ا رب أ قدص مدخن الفل لاقي مالا ىف

 1 م © سوسو 7, هما و 9 5.2
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 : 92 1 !1١ مدقلاوتينبلا رخمكلاوش # مسمناف اوبن ًادقموق كِيِنإو ْ

 0 | تلضلا نأ ةسمألافو
 2 سوو ما قد ةتعيييلج .٠ 5: ءءء

 1 اد ١ | مكس ءوسلاومأنمأو #*ّ مدقوق توغنالز ورع

 ْ 27 3 جرا عع 1 لوألا مامعنب هقباديعتلاوو

 : و وو ى. يع ه

 7-1 +2 , مدقلاتب 23 اياد اقالا دنع د مارح تك اذان

 ١ 7 9 ثا مه ََ ها

 , ة 1 25- رشلواَمَدَق ع نزال بَودِدِبَسْأي زرحلاوو ١
 م2

 . هلوسرفمسقو هلاك نمانلزانم هلعانإ رع ثددحقو

 ادن يسون ارشوزي وعلا ليزعتلايفو هيو مالنالا ى هس هانى

 ؛ انكر يدقتمنخ فذاك ب يياوبرح اوهشفخالالاهانحارثأو ريخ قياس ىأ !مهمر

 ليقريخلا ف قدص مّدقام هل تا غي ةمدقة هاو مَدَق ل برن وسسلاف نيكسنلاوم ضلت

 الش .دقرفاكللو لا 0 0 59 58 سم
 و 8 ا 7و هيه

 ماير وطماو نعد وزو مخزع ا 00 انلاو مدع ااولاك

 © م كة دع و ةع

 الع ىدي قص مدق وهل نأ ةمدتق .تقنبارعلناق مدع ىأمدكن الفاهم وريخ نمتد دقام

 سف” ف «اجومّدَعا اوودمهو مدقءانسنو لاسر نممدقتأ زماوعدق ل ردوا: هومدقايلءاص
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 اءازوعنانزبامحواارو ضيقت ماَدقوٌةماسقلا موو هيلعمللا قصوبنلا هعافش قدصمدق
 ومضر هد و ىو طه. عء-

 ٠ ياطقلا لاك ريغصتل | ٍىنيتابرلاىولمتال يملا نال ا ذاشامهو همر وو دمع ديدقوهبديدق»اهلاب

 اا را يرام تالا » التلاوي رماة سويف
 0 موس يل ل اي يو سل جحا 2 -



 شنب (مخق) "لا فرح ب ٠ قاقلا لصف مك ظ

 نع مثالا بوكر ةمسقلاور ضل ها وهن ذامأ اةيند توتال طباع ل 3 .ةغبان ةيساشتقلا

 هسسترافسرقلا لا ياك '-لاديدتث محاافدوسأو :ةكللهملا ملا ةدلاو ب اها

 ف هيتدناذا كلد و همي ادت الشب قرط لاق و اهةلقلكال ازا سات مقب ١ ه»# .قاناهب لب |

 ظ قع 0 ل ظ
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 ٠  1 5607ذل كورال 5 اذان يشبك ازاح 5

 4 هع همر

 دوسأ 6 ويلع 200 دحقَو َدداضتأ رولا مف أوسم اقربتلا هس رم أو ظ
 ةامزولا ةمسقلاو شمل أ يللا قالا تمّسعتهنالاق مالغلااذهامتلا فرم مَ

 نلاقي نال نيلكاون نمل لثاالئمقلاواند ميمي مقل“ يايا

 نو. هسح و همت »لتس قوفهعفراق ك دنع همت ئذلا نإ وكمدقو لاق هن ردا قدموا و ظ

 الا لاهل لوشزارال سس ةفس م دبعم مأ ثيدسح فو اءّدحو ًأاقح هنلظتف نو.لنبا نوكت |

 ا

 هش ردزاى م 5-5 هالقماواطو كيرلا ادا 4 وهسيلعأ
 ديف

 دو
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 1 علل اةغابل 5 |وقهنمو ا 20007
 ءدق د د 5و _  ةورعر

 نسيان ملون قذلا مدت رس شواذع ساونا * مقلية ٠
 1 .ىارعالا نناهديشنا هوقو .ش

 ٠ اوم قيد كالاولا وأول ياما نم... ظ
 ةزتخابتلا ةرتيلا ولالا وجو ةالمملاو لمعمل (مدخ ( هوقحوميل اول أ لاققزنف

 نمنضزالاتءاصأ لح رلا قلتلي ةيماهلا عة فمانقلاو ةناوذلا وب هب ىهواهقلا قر

 رحال ىلاعأب رمل وربما 0 مدرو فرو غن نعول تاق ب.

 ةوتبان لخير سا 0000 اذان مأجور ورعولأ

 ىوهلا مدس +تيبلاقتورنم عقول دمعت بدع
 ”ي ةهرعر 012 565 2 عا

 :انرفعلو وعنف هن نكد و « الحدي لازودعن همك + ٠ لاف

 ملا معلا 06 زائنثلا نع ماب نيه
 « هميدود دور م ٠ صوم َئ 3
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 كا لا عا

 35 اس زانت دارا 5 امكقازعو امض اورشو

 - هد معصم. سس مج سس ص ص سخسسل +2 سم 20

 ازكح ةودعقلااوهلوق

 قو اطوبضملل_ىالاب
 - :وددقملا وس ءوماقلاح رش

 هيتكف اقلا لبق يمةدازب

 دع 1

 2 ملا اولش ناو هل وق

 ىلع ادهاشانهه أ دعقىف

 - هحب#* *همتكر يستلا



 مخل + ميلا فرح « فاقلالصف 5

 مفتي تنمو فلافد متر :أربو مادسفإ لا 5 مدير اورراجاذا موف 57

 جاهلا لاقو. تشالودب :وزربغةدشوفم وها قع قولا اومدقتلام 3 ارهشلاه مهو و

 اهنمبعصامقب نطلامكنَو هيك تبيصاىذلا عرصلوقي 5 كَم قا ىلك اذا *

 3 اق ا قرشزالااهنفل تيري اررغنماهمصهاَلْوَشلا تلا ماو همَجَه لزدملا مقا

 تعلنماده ىرهزالا لاه ماعم اولاؤايخبا راربستن .لوشلا برضو مشل لبالا

 مرلاو ذلاققئاب اسال لو ميسم هريغن مزال ىِبهذي كم هريعت و "هع لاس يرال لا ماخال اول ولا

 5-5-5 .بتقلاو نال انماِف سلا 5 هبا ناطإلا قش منو

 جو اد اوم زان مشاهير ثلا مم ارعأ اوميلظلا ىجانِحَت ةرغيشلا#

 اقف * ا أارلا اذاعازلا مم * ايازفالابا هيج اكياإ نون غنا

 اةفامخل + ٠ هلوقوالز ف ضيالزةمالز:مممحقتق ىوت ن كيلو لزاما لام

 نو ا ا د ةنا عد“ رمل نون الإ ميم 5

 رع 1 : 2 «داطعوتلا لوب عالا جبت رالمأ واكد رتل

 1 ,. ةص رو يه

 انك اجو سفن تناك 57 امم :ماعماعلاتيأ | 26

 7 الواس قو لبق ننس قي ءانس مكس بج اوةنسق ىف وعن درب ىذأارععبل | ءاذ-ا مت مسقلاَو

 اتقن فني سرزاو اا يلا ذارمعبلا ىرهزالا ءاَذَْغَلا ئسلاوأنيمزهلانيالالا كلذ :

 اياعضلا غ بي" لاعف 3 . اهي ورمكل ىربزبادشنأونيَمرَمل نالالا نوكيالكلذو

 م55 هر مومص مسهزعا7 © عد

 ١ عيل دل مان اهوقءادتكا 0 ىَدقمَلِ قت ددعأدقثنكو

 عابر 7 رق نوكي تاك اه غانو ن سلا مدقريس علام 5
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 نقار نباتا لابو وج نوكأ هك

 ٍ 8 ع

 و ونمت نعول ويقل رقاب م دل مقرب راادالو

 ل ا 8 :رلادالب اوأخدااو .شلاف

 000000 لاق روم ومالا سم4 اذقل انف هكا

 قل مك هنودالا دا ىرتشبام 8 اهنقيلا نادل

 تاندلا واط طق موباضأ اذا معقل نار هالات بام لاش ةذيدشلا لاا :رهوملا



 م مخ ملف رخ + 'كاقلالصف
 0 1 اييناككت ا يف عل

 ةيردوب غن هىهأ ف وأ 5 ةدغوو ًارمىهسفت كروم ! ؤررتغنفهيقهشفلا ىَر رمدقأ امو ٠

 هولا فوك :رهزالا لاق "قل نفس امشأ ثيدلا وهدلطعو ردشلا مخ تايلاغلا ليَ ٠

 تن رتانقأ هشناع تدل ىف و 3 ور ررع-غنمةمقا علاخدإئذلا ف يامل و مقا ماغلا

> 
 ا واف د رهيب توام واهل سمت 2 ناهيك

 4 هييجدل

 عميس د < - هد ه0

 فرت هب 0 دل روس ارا

 هلرذغ ءانش كر رالف أن مدوغ-سمنباثب زدخ قو !مباذع مطاعم هم ريو

 ةيقعلا مقا الفل يزغتلا ف ايقنت ىأرانلاناهباصا أى الا بولا كاتم

 وهالفى أذ ةدلا مقا الف ءموماقطإ وأ بقر 0007

 هنالانهفاشز ركل لصالو قد ص الفاو 7 اهتررك ال-ةفالب تفناذا برعلاو ةبقعل

 ناك م ةلوق ملغ لءدلاو ةمةغلا مهكقاالو نما ازا ةلاع هاك مالكتلا قاس هبل الفارغ
 : رجسأ نا لاق هقول اذا مينا ملا و اونمآنيذلان

 مكعب ىحردعلا كرش * علوم ىف "اكم علا بار ش

 مذّصتلا فرب رب كا

 أهدوماانومدادزاو اننا # تمل لينا نواماحلا مه: 57

 هذ المعامل يمنا نا أخ ةمو.دئلودحأ لك اهكر ربالىتلا ماظعلاز ومالا

 ٠ ىهوامُةم هوصتتلا نا لاق و ةموصخلا رفعت نب هقلالبع لو هنا همومنا مزك ىلع تيدا

 نءءزسم أو دسعو:أ لاق كلاهملامع هلا الكل اديزوبأ لاق لةدسسارةنهتا اجلا

 وه دهص ع

 لهاتلاو القني ىلع دلع اميلي أدالوألابن حري 2 1

 ةيؤرادشتا وم ل رو " ارؤمالا نم بعص قا لكرم“ .

 ةءوجن ةدعاسلاف هنود تومنراكن يدل سك لاق 23 دافزالا دشرو نيدلا مك 2 نم : /

 مقا َبئاصايتناكرمألا * ةتاودال سقما دببشلاَو '
 هلو ىف ارعالا نيا لاق ولا ئلعيإو شظيإل م فينو

 جي حس سس ل اس سل مم ل حمم يح تس

 (رسشع سماخ برعلاثاسل 2 53) اك



 (مخل) نإ ملا فرس ع فاقلالصق مس
 ل ا ل

 و هو *ه < ءءء ١

 252 ا ةنيبجت بخ وفد ١ طرساننأ ءاكسص ل اذكح(لاهانثا هن'اك هلو

 0 0 : مانتقاو 0 ءارغصلاو » ادام اريكلإذ ا ْ 1 ناكر بخوظنيلو لالا

 : جليد افكاسلا نم انا مانتقالاو لا ةريشغلا نب ماشه نعي ىرئالاق لبازتلا مائتقالاو اوت

 !ّ | بسم يلا ا ىددكلثمةدمج لالا . 2 حرشو 5 فق 0

 1 1 95-1 ع يىىينعم د
 -:لاقو مك امساليسلا تكن اك اذال جزل لاقي و ىلطخملاوهو 0

 الكم ينام ا ٠ انتياو أ فانلدالبلا حام
 593+ <و

 أ |ممكقادف هوةريشك ٠ تناك اذا ةمنغلل مسا ماثقو اي اذالامهمقوءاط مناك اذا موَمقلبدو

 لاند سئل "امسأ ءذهرمشالا تنأ ىققملا تنأ أمك أثعبملا ديف دنحيلفو هذخياادااريثك الام

 ع حلا لا مك قلحو مق تنأ لاق لمىلانأ أثيدحلا قو لسوءيلع هللا ىل_ضدتنالوسر

 منت ا ا يو لا اسال يقوقاكلا
 | غيرت لإ قررت يتق ندا همها رطل هنساربكل
 1 مم أو عمق حلبتيم هيويتسلاو :رعمل ناهخلا طلال ةيتيه«عسمصلا أم“ 1 ن-ماثكو

 الذ عسّشلا تيمماذح نم مانقيع ”الاو هل ءافو لعاف نعءلودعمام هالكو عابضلا نم : ذلا

 افذاراهل لاقي اكماثقأرةم 9-7 انكامقم الللاَ دو ريسغاةماثكو ام مقو ةريسغل اًةمَعل اواهرءاهنطلتا

 |[ يسز دخت الا كإذكوة مم ف هئطبل مة تامرشلا سكاني و «ىربنا لاق

 0 محقلا نخب عم اداه ان أىع-كلذإو بسكيىأ مه وه لاقو

 ١ 22 ةيؤرل ار سقلا لثمن ملا وف عقلا لمقو ّنملا
 1 ايار هيلع لاط امدلَقاو ناسام# نيأر

 00 هنااا هبسد اينو او

 1 وعيا لاغفأ اها تبسل ىتاارداصملا نم ىهو.ةمو.يتلاوةماحقلا مسالاو ةبحقلاكاهريغو

 ْ دقن مقل شيما اتم هلئمرحلاو ازئاج ناكل جرلا هيهيسشولو لا نيكل ما

 0 -حارلا لاك مرهلا ناوأريغنم مرهدقءارت نببلا هيما
0| 5 
  35 42524  # 0 252ظ

 ٠ مهول جرءادح ى دنع »* م ريبك واننا

 امو ا ا ل؛ الارتما
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 ايلا ل“ . اغاشتنأنود مازللاالو 5 املا ةكدْفعو قرات ةءاورؤو

 0 امئاوقلا او هنآك اقافث نأنود ماغنلا الو

 أ اولكث يدش فو 0000-1 رام 4 داو مو هناك مق ناكل

 ناننسالا نوما ماسعطلان ماطقاستاهمعولا رع ”الا نسا لاك ا

 |مقلا مف (منف) نكماابو*ليقو لاك لالخلا هدر انا اوفراو ماعطلا تانك واكىأ ا

 ءالعألتديو ىلا ل ذسأحرخ نأوهو .فالتخا ملا وما ىلاانأعلا ناتس الا لخدتن نأ
50 57 
 اناتثلا در ة3نأ منلاىفمّهَتلا لبقو مقفأح وعم لكراص حراك خ مفهوم

 لقتالا لل لوب نأ ملا ورعوت أل افو ءافلخرلا ماذا ريمه اس ىتسلا| ظ
 2 ية ا ستورم

 رصقنو



 مدع ع ملفر . فارس
 ةمطافوامو أ مطاف .طاوتا!انبا نيسملاو نيسعلا ل .ةؤةمعازشوةيدز اونانسانعو تاتيَسقو و د8 5 ومر 6و
 مس .وهملعهتا ىلصىبثلاة دج وزمن ناو ؟نبو رعب هلا دنع تن ةمطاف وام دح دس | تشرب 1. 7 7 ها نية سوس ا

 ءالتماضئاغلا ل. ةولتمملا م 0 ذاالاو عقلا 2 ) عودتنا لا ٌتمطقونَي هدلاآ

 م وه سد وس ه 47 ول سادءوإ هاك

 بنعك لاق موعود فضلي ابو مك جود لت موه ةموعقوتةماعت ةرعشب مف ف دعانسو ا

 9:2 م ىف دوو « مس 2 هءو)
 قفطصَ مولا فل أهيفانا 3 5 قعبتماكذ الا بدمع : وعم ارمففض» ظ

 بك دصقف ةوء اشعل نم ىألاضؤالا مق ناك لو هيلع هللا ىلصهتفصفو
 داك زىةج ة«ءرك 2

 رضا البلا راع اوةماسأك باند دالة تم اهديقم مفاهدلق ممصخ
 و موس 20101

 1 رم 9 تاو همقو لهن رجم

 ءه ٠ . 8 مربع 7

 ىلعد تايب مار شي 4لتر ةعار شكلا

 طيضاذه معفم هلوق )1(

 حامصلا مس ضعيولصالا

 هيك ورتك
 : ءاممسلا نبامتهف ال َتفَرْش أ نيعلازوأا ن مةأ صان اول ثد دا ىفو ”التماوهمعوعماولثملا |

 أ ذي *الممثممفْأو برطلا ةحئارامصَفو نيغلابىو ريو ت نيعصلا 1

 تيسير مدل
 0 ةمج و دى و

 عضاو: اونلاا مَع ءرثأ نا ار هناك ث دش وعش هوا |

 ذيل لر 23 مودولافتنبلا اذه فالا وعم عمد ا 0(
5> 

 رو ىرهزالا تنعش فو هيل الخوير هوقو 03 مواز بلا قطانلا :

 دهلشملا بانىف عيصفلاراعشأ ىف للمسون :وادشناو ءولمم ى مأعُم و مُشمءاقسلاقي و ءلتمم ىأم وعم ْ

 وهو تقلا ساده شد واي
 و ةمع و 75 سوو هعست 55 0 , ١

 موعفت ناي رلاىضقداقم 23 هبقار علل رب أضن

 لاك مك دعاسوا عقاس طلعوا هقلَح ىو: سا همم دراما عدشإلا لالا

 لاع مك حمو 23 بنش ولعل 1

 م6 وذم ذيرمز رك 1-5 و تال ع هن وتس ,
 اهوفادسلا مطاهايقم بدع 5 اهررومثءواهلجل# مف ١ ١ درو 1.

 اود تلك تَدَسمهلوقنم لسعااوهل بقوة ادساتدحاو رضخالا يلام 3
 لوش ىلسلاافقاو تغملاه بارت ىأ نءىرفشزالا حو امض عدن" د -لجرلا تمت |ىرهؤلا ْ

 ان -هسوو«

 ىأ مدع كادكو خفتنااموُغفَم ب درولا متف( يخف )إ احر ةوأامض عت مديرا

 (مسعصماح برعلااسل - 2 0) 00 ا



 ىقاذك عداس ةسمهبهلوق
 ّ :رودااهده ىلع لييمإلا

 ةغللا تّتك ىف هنعرقتو

 ,ييعم رك هدوعألاسعف

 ةءوميةءوخاليلتالادربلفلوعشم نعم. عنامأفردور ريذنك ءايممالاهسسنمءاجاموة رعلا ْ

 (مطف)“: اني . ميلا فرح «ي ءافلالصق عو5ك

 ٠ وهل ع 3 5و ٍِع ع . 42 2
 ةموطعمى أ مطد ىهو ىشبال اقفل تلو لس ال عفارةأ ما ثددح ىفو ةميطقو يطفو الاو

 تلو زيسو د رن لم مطف ميطقلا عجيوءاهلا قيلت ملاذ ولف ئالاوركذلا ىلععقيليعفو

 أ 10 0 اهظذاار وامتزيج نمتلك 7-0 يل'اطيوات )ةراغأن او
 ب 4 ل

 يت ف

 بتال النه رانا ني عرارزعلا دعانا هيو !ثدن دج فو

 4 لياقه ىلءتافضلا فو يع عجور نبا لاق وطمس ىأ نبل نم ميطق عج مالزألاب الأ

 ٠ . نقتل عازقالا نالءركسأ اخاوءاطعلا ىفنيلسملا ىرارةن يب عا ارفالا تيد ادار و مطفو ميطقو

 ظ ةههطب يهَمْأهَحِمَطَع نايل لاك 237 هباد كو ماطفلا مم ءالاو ضرسغلا ىف ضعي ىلع مهذبا

 ْ ىدث نعول صق ىلا مظفو عطل مطل ل_صأ وهب داعز ءانالفت مطةووه عون ىأ نم ص

 || اذافيارعالانبانع ءمطغتن أن اح لضسلات مط تمطفاذاةاشلاةميطَقلا ىلع رود

 ا | سانلا مطافتواهدالو موب نمني روشل كاذو لاهاي د نعٌةميطَقو مويا ىهف تمطف

 | اةاشلا تناك اذا اؤاذهىلا ماده دوا ذهىلإ هِمراَذَ عفدةماطقلا دع ممتامما م ومب يكلاذ

 متيكداو تمي ليقدنا ديعلا هايشلادال او تاوات اذا لاك ىلا :ارعالا نيا عذّشملا وفة لك عض 1

 | ىهف تملا ذاف دمنا تمم ليقاهماظفانداذاف [هماطفون دبى عئاشة مهب لق تاك ًااذاف

 ٠ رفعت ىتح ماطقل ايس اا ملعلازيالف اهماطقمونن هني رمشل كلذو ميطفوةموطقمو مطاف

 مرعب بير + ؛ نعاشلا اك طفقةنساهر اوبال ةفانو اهتعاهدلو ملعب ئاالبالان ةيطاغلاو

 اال للا

 ونجح: 0251111

 و

 0 هيو 7 ه 2 «9و د
 0  مدالصاهاس أر فنمذش 35 مذارلاٍب ولايات 0 مطاف مانسلا ءاموك لكن م

 ا مروا ءاسنلاءانمأ نمت هطافوٌكممطمنعو نقال أ“ كااذنه: نعكتمطفألو

 تح

 هلا را مايو لاا يئيزلا هز عيداف وة م .طقواماطفو ةمطاف ةاوملا

 : ” يلب فإما ةديَس نها َذَخا تقلا لاف مطاوقلانيبار دل 23 لاك

 نواه خيدست نبطي مالا هيلع ىلع را لع واو هيلعدهلا صدقا
 ]|| ةفلاثلا فرعأالولاون عئانما تدآو ةيمشاهل وأ ىعو تلسأ تناكو مال-سلا هملع بلاط أ

 . || ةمطافةثلاثلا ىرهزالا لاو امهنعهقا ىضرءادشلا ديسه ع ةزج تنبةمطاف ىهريثالا نبا لاق
 0 يي ل ب سس سمس ع مدس دصجيوم 7< د

 صا

 5 2 رم 37 -- 3 20
 تنبةمطافداراءازاو لاق حلب .وهيلعهللا لص ىلا تعدات وت .رحاهتناكوةعس رز هبسدع تب

 0 جيش :رقإ مو هيلع هللا فص تلان دو ىاللا مطاونلا وك :ربنبا لاق تدبلا لهأ نما منال ةزج

 2و



 101 (مظف) © . ميلا فز « :هالغيا

 ناد ثنو لجرلا فنك مقرف وعول مهر ءاقايثيللاءا ورام صو هولا فاقلاب ا نا أ لا
 06 هتف اهفرعأالان ًاولاقمقر رقلا مهن ضعيداورولاق 3 مقرفلا كرري ةفوعثم .

 ةنوثمب ريغ نمريسكللا مصْقلا (مضن) 6

0 

 ع مم 004 وم. ) ةتم
 مد أ لاو مصنف عدو ل ثم مةتو نيب نأريغ نمسك قاف اعف همم

 دشارنبةراملدشن أو ىرجنولا نعمصْقنم

 نضفألَد هلا كرتت تاغك ل كف 7 ةماهتروغن كش ىلالا اأو مرج تاو 9و هد تاو و ودم :همصادوق ©

 عاطةناالىثاما اقفال نزلا لي نيتلا فو عاطل ماقال ومد نا تيبلا ب ناعْمصفو

 دننعو أ لاق مدوالو مصفاهيف نطل ءاضنن ”ةرددنللاةفضو ثردحلاف واهلزانسكت اال ليقؤاهل |

 وهف هيكالذتاءفاذاا هدف همدفأ ءل|تيدف نم نيس تأريغ نمئشلا عدصتب نأ ءاقلان مضقلا

 ةَصق ة لسا ذيةمرلاوذ لاق مْوُضْمَم

 مودم ْئ واتا ىزاوح نم بعلم 2 هب ةاووح دقو هز 6 55 - ا( 4 و* ية د س هه 2 * ريل +

 ةئووفهلدتولو هيسقناسلان د اق م لكى و حرطدقة شف مدي ناوهو لاغاهبش

 هيشثتلام هوصةمو]_ءحاماو تاصثل قون رحوهوت نرجوا وه مهلك لطانلاو تارفناوك هزه اوعوأ

 ل.ةوروهشملا هنا ىفىليقىرب نئا لاف نئانان اننوكمف فاشل انءوصقم لقي لو مان اذاهنانكاو 1

 ةمضخضلا نهو ميسم سقف ءارغلا ىسنملاوهلرقو بلطن عال هل فغنعدوجوملا لاضلا سيقنلا
 ىو هدو

 فو نيسفئشل اريك .ناف فا قلاب مدقلااممأر لاق باصنلا قرخوهو تراها ةيبادتف ساقو |

 ىفو«بفمنيرقودوف واقاابك ورب واعادصتا ىأاماصغنأ ىروهظىفّتدج .وىناركي ىف أث ي دس ١

 لمبلامَسْقأو فاقتلابىوريواهنمرمدكسا ام كلاونسلا ةمضق نعؤلو سانلا نءاوُمَْسا ثدي ١

 ملفأو عطةئارطملا مصغناو بارضلا نع عطني ىأ نابسنالاالا صقر لف. لك ليقهنموزمجا ذا

 تاوضرةيشئامثب دقو 0س سد ٠

 مفيش يلا ديلا ويلا ىف هيلع ا ا د

 دقوع موفي نودع بلا ضءدىو هنععلشي ىأ مدي ردسي منع |

 ميطفومهفامطق مط ىلا طقوهعطقايطفدوعلا تش( دن ني ألا بتم 5 ا 2-9

 ماطف ىرهوملا اهعاضرنء هتاَصقدمطُفَهمأ هْنَظفو موطشمو ميطفمالغو عاضرلا

 حتوم نم بلاغ كاذكو اقوه مشوا ع داوم دين وم هسا | /

 1 وع

 | هل هقؤملا ةؤوه.ش م هأ وق

 ”نلمكتلا ف
 * مقهللةلاك أةمأو 8

 سيكل جك

 تارالاو تراناودوهلوق

 ادكمل اول ءحامغناو لوقا
 هادا ةمامرظتناو لدالاب

 [ة«ذوف ةطرغنإ ءلوانه
 هلوقو اهل رمغىفزخ-انلا

 لادالاب اذك لاه هاكشانلاو

 معمم: اطوضم

 ىف اذك مم_-دفسأةهاوق
 ىذلاو سوماّقلاو لدالا
 مديفأ لاو سيدهتلا ف

 هسشك * ومنك لة ىأ



 عبنراقتم ةموطرفلاهلوق

 ةءاهلاوسيذسهتلا اخف
 موطرفلا سوماقلا ف ىذلاو

 هعيضد تك ءاهالب

 (ملزف) ١ نياق م هقلالسم_
 2-2 5 8 2" ٠ 1 6 ع : |
 نبا توضلا هوة لان موهو هتدرف مسا ماحلاو رتغالهاوشة:بلاغماور وهعاوق عفردق

 ءانمسأ ىهوءادت و ءافتجوءامرف ىهو فرجه الثال اءالسعم برعلا مالك ى سل لاب ىرب ظ
 رعاشلال اوقءافزحد هاش .واذهنكدنلا نك دلس تدم هنءامرق دهاتف عضاوم ظ

١ 

5 
 332 ىلاطآاب كس انفَتغأ «. قاف نِمّكدِإَتْلَحَر

7 
 0 دسللوقءادحدهاشو

 هع 7 ه- وه

 > 5و1 الكا ا:ِهكإدسَج ىلع ذآ انالئانيسمأث يح انف |

 | لاق 21| قة بلوس ناد ازروص ىلإ اوءادأ “| ىفّدغل» انيس دات ءارغلادازو لاق

 | لاه اسعتلا ف ةغل - يل 1صاو انعم وءانكم بوءاذأت :وءادأت ةدلسَف وع العقد يف ءايامم ,

 ظ رهلا ل يةمىفك ءرحلاغ وسناك قالي رح ناكملاكرحاغاف ءائدسلاوءاداتاماثا دك نيا

 لة رورصز اننا وترسم ازا اراب ”هلعلاهذهه بيف تسي ءامرقو لاكر د

 لع الو اقلب مرق لعأدل لالا بيحب نة زج نبى ءىحوزضقلا بايىفىَرجاهريطتو

 نعاشلالوقدشن ًاورتصع ىهو لاقءافلاب# امرفال

 و 2 5 2 مص او ع 9 7

 اباتعاهيديرأ الدئاصق 2 ىماامرف ىطناخ طبخس

 دكازآو 4 +

 تدكضع

 |مخانا دحم

15 0:07 
 لك امرا م مالشدلا بلع يهارزا نبل يعم دي رقئهوارفاك امرغلا ناكوامرذ

 ا مينوادطاةبتخم 9 نوعا تاه ةيبانإاةيصزلا(يقزتإج ب هيلاعأ ت سيق في 22

 | ةليدملا ل_هأو *ادلااهيلعوذك ةرودمةبثخ موز فلا ىرهوملا ا

 |قوهو لاف بلعث نءناسكن بإاضي ًاءاكيو لا د يعس أ ىءهن ارقاذكل اه ةأ.لا انوه

 أ ا هيولاخنبالاقرلات نبنبا حو فري فةيدابلا قدسنع تلأسولاكفاسقلايديردنبا باك
 |دنالاهسأب نم مرا ) مدر 3( ٍداَدلاناد:سفاقلابوءاذلاة د ثخءافلا,موزرفلا

 |هيلاقبو فتيمشرف باو هلق مس اميضرفو:هلبيقتلا ةمضاا لبالا نممضّرفل (مظر 9

 ْ | ىرعوملا مطوبقمفخو سا رلادد الب ناو ط نانا راقي شموطرفلا (مسرف)

 مهب راؤ_ثلاجدلا ةءبثشناثيدملا فو ةدمط رقم اخ وراقلاك فالتافز ةرظحوط 5

 نبا فاقلا,فارغالانبااهاحس ةموام لا ريثالا الا ةمطرفم مت هفاننخوالاوط
 ع ه ماع ع2

 |ءاوريفنن! فاذتلاو نارا نما هلى أنيمطَرَعمنيةاخخ ف نالفان اج ىارع لاك لا ىلارعالا

 فانا



 عض ذوملا اه قد هلاس ءرف كر لاني لو ٠ ظ

 6 (مزكل ١ . ميلا كفرح « ءافلا لصف

 ةاسسل ىف نال كلذ. هيلا تك امنا لثقو فصلا 1و قيضدااهحرفدي لباعتا أ ديربس مشمس

 لجرالاق مالسلا [يبلع ىلءنبنينسملاناث يدلنا ودب نشكل ناني نهفةعسشست

 كلذاو ةعسفم.ة*ءاسل حارتنا ىف ةرن فت هر ؟اخاكاعسيا اهناجاس هبطت كما ارذبكيلعأ

 وهوة مالا مرق ملدا ةوكتال ىح مالسلا هلع نسحلاث ي دج فو هريغو بد لابن خاغب

 ىلا ةقرتلا ةمار نادرو ضسملاةقرخ ىهل قو قيضالاهحرفتأ ارملا هيلا عتامكن رتل

 ضب نأمارذلا ليقو اهترم» .نلا اهلئفشأ نماهذ ثنا ةقرطاةمعللا واوح رففتأر اااهلمدت

 رعاشأال اق تمرتفا دةوّدق ردنا ىذتشوأرلا

 مقنامراف د تامه * مالغلا ماك افَكتدَحو دا اانا

 سدقلاىهالوقو قيضب البق زلازل ويكتب ردوا

 الفاو ئدملا تامرذّتسم الهاونلالمآلاوانلمَع اح

 مارفدومل ما قيرمشتل منن[ تيدنح فو ادررتدتو لاو كلوب او هكقرك ٠

 ةصختلااشالاناهحترقةأرملا قنضتوفو مرفلا نمدإ_ أو ةعماجلا نعةيانكوهريثالا نا لاق 1

 ءاملاهولمملا مرا واهل ذحاوال ضيسلا ذقت قرد مرانألاو .كلذبتاثنث كاتم رت سادقو

 ىلذهلا قيريلا لاق ةيلذهةريغو
 ووو 5 2 © ,.2 - 59 ١

 مرهم مهنعشو ب دبه #23 ضاسؤهل لالخ ىو , ري ب !ه 5 اب

6 

 د ثنأو لي ذه ةغا ىفءاملاب كول هملا نضا كل نممرئاادسع ولأ سانا, ةوامىأ
 رم 27 - 29

 ىرؤهولا هن "زل هاف اوفو ضو تأ .:1لاش 23 ها أ
١ 

 كنز كلابامر ردو ىرهولا مد ىبرعد سدل عضوتة م 21 ىرفلاوليذه ةغلبف”) المنال تن

 راعالما ب 2 اكمال م اونا نا

 ناجع وماطلا ََّن نك 2 هاوي امرك
000 

 ةبلاعالادوري) تيا اذنه قعر فر رعاشلا كا مغ نضع رباا لا امر اوق تاغ لوي ظ :

 هىور , هنأف عا اولا عاشتراب هن صواغاوتيلهلا معز نمو هئاوق تلعو نفت تاما

 بات قوه ثاذكولاة اذار مهدادن باوتسونلابشنلاو ربل وءاوكا ْ
 هرهظ ىلءوظو ى 0 دعا ةقع'امز قلعت لاف هل لبان كر رتل راو |

 ةقرخلا ةمعللاو هلوق

 ريغاضدأس اسالا ىف تدقو

 اهطيضرطابلو هطوبضم
 ' هس دورتك

 لصالا ىف طيضادك

 حورت هلمكتلا فله هلوق

 هسيعتم مك



 (مرفإ) 111 ميملا فرح ءانلا لف. ا

 ءانلانملدبب وقغيدتعماثلا مادق يبلغ عدم وةولطةياؤ ع شوقا زيأذدخ يب وحنا امبدشي ىلا

 : ةرنغ لاق مالك لع عش نبال مدقو ماشا عل مادَقلاو

 مدعم لابعشلاقرمْرأبْت رك 3 ةرنصأت اَفَصة جاي 2

 ”ىتهلاو لاو

 ع 1م اعرف تاجا * انهباعر نارك ملغم :
 ظ مقود دايخ لع وةافمدق ةودوا كم اة قل تالزل ادعوا ة ادني ىذع 1

 |مكتناش ددطاقو ودل :ادلان يبل تيقن يعمد هنموداطغو هيلعفعضو

:1 
 ١

 شوو هد

 دقو نرمْزوكلاو قيربالا مفىلعد_ثياموهمادفلابمكهاوفأ ة مدعم همايقل امونووعدم

 | مسهدواجو مهخراوخ ملكشت تتح مههاوفأب مالكلا وعن ما ىأ هيف ذل بارا ةيغصتل

 حب وذهنلا ىواعولشىامههاوفأاومدفاوَساذا مج اعالاذاةسناكل يقومادغلا كلذ هبشف

 |ثيدال فو مادفلاديلا مالكلا هجوولاكم اعلا لو ةنمهضعت ؤدسعو لاق مهافنا علكت

 ٠ || ناك انتحاوثاك اذافاعجيو ا داو توكيانه مادنلا ومادغلا مهيلعةمايقلا ميس انلارمباضيأ

 يا ىلع 0 وع فرق دا ابل

 ةءرلاوذ لاك ع 2

 30 ظ550 0 قالا وشمل ىلا

 ْ جدك نيءارالا ضيرعلك لبالاءدهلاىأنيعارذلاحوبشم لك اهلءداشنا باوص ىرب نا لاق

 ظ |قفتلابابسالانمبتسانه 0 لاو ايلعةرغلا ايف جا

 3 تسكلاءلام لص نشا أعد واهلءاهلا

 : ' ليسألامغادقلا نير را # دوخي

 ١ قالا لعب ولا فوكو مقر عو ادد نول ويتمم( (

 |لاقيس .زلامدعب اهمهلتةأرملا قبض ميلاوءافلانعرفتلاو بيرغتاابيدهتلا. قيضمااهجرف

 داما جو نابع داتا ومر شبس ىهف تسنح ذا ةأرملات موس

 ٠ امتوهو سه لامعة 52 تا نتكلم نسف ماش حاخلا ىلا ناو نتكلملادسع



 مال (مدق) ." . 'مملافرح ءافلال ضف

 ماقومكلعمالس كلو ةكواولاوفلالا نيباسه دق ىتلا ىعريشهفتلا فاو ةلامالاد_ض ف وردا

 اذ.هو واولاو ختلامفلالا نالواولا.كلذ لك ةوياوةوكزلاو ةواسصلا اوبتك اذه ىلعوديز

 (مدن) ةرسبكسلا ىلا فلالا ل_قة فلا ةلامأ ناكملءابنل انني ىنيولخ جدا اويتكاك

 نيمسلا ظيلغلااضدأ :أودو مسهف هلقوةواخرو لقت ” عم مالكلا وداع نع ىبعلا سانلان ممل

 ةمدئ و دمدف ”الاو ماد عجل وءافلا نملدءاثلان |ابوقعد ىحو هيقةغلاائلاو فاما قحاالا

 طبض اذكمدخعي+باوهلوق أل وهلبقو م بادب: نيوبشا دبس عملا ميلا لانو ةبايتاوحاب
 يكف موف لملأا

 ا 1 ةرج ةعمب شابا تايثلا ن م او رعاك عببشم مده لويس أو ةديدشت 1 - تسيلىذلا

 ررحيلو بةكك اضي أ لقا ىلذهلا نئارتو لاف

 مدتلا كلاما, توما تار يدل 5 اور ةكلااذاالطالو د ىف وتك

 بولو هنمذوخأممّدحلاومدلا نمي مدسقلاوللاٍلبا مدلان بر افاونيرتاع اكلوشب

 -7 نإ

 اذكءافلا ةذكاس هلوق أ يأمدؤم غيبص واعيش مةرم< اهنوم_صمناك ا ذاءافلا بنك 0 ول ادد حيئافوبل
 مدقمو |لادلاهلعل ولصالاب

 هحمصم كافل ةنك ب
 رولا مدل كلا اير #2 نيرا لما وع

 م -
 ةماملابفب 64 تن

1 / 

 هيلعتداب زل ىلعردةءالئذلا هن "اك ةرجن غيشملاوه مَدهْلا بولا نعى هنا ث يد .هاقوأ

 هلع هللا يل هت لوسي فال ىلع يبوح هنمد طوبصلا لوقا هرج يجانتأ د

 رلو مرسملا مدخل ءرك هن ةلرع ثيدَح فو 50 ةسسمل سلو أعكارناوأرفأتا سوا ١

 ىراصالا بر ضهللان ا رذ ىأ !ثد دب ىو دروملاهدسعيو مدا تود حيرمشملا سايح رسلان 0

 مدل لقتل ل .ةهئمو مدلا مدس و باجمل تاوذلا نسيراوتسا سدا ا مدقملدب 1

0 

 هنأفمادنلاامأو ةمادقتد_اولاْ لاذ _معاهها وذأىلع ملا ةستقئنمادفلاوهباهيبشن
22 

 مههاوفأاومدفبرشلا اوهساذأ سوما م >اعإلاةاعاشسو هوو قب ربالاو زوكلا اسم ١

 ددع مجاعالا هن حس يم ماَدَعلاَو يرن هنويتققلاو] الا

 و

 افطَقام هيانع أ نم فانك 21 انلستممادئادْ اك

 ما دفا ١ نانا وقد رانالا نامل اعدت م 1000 ةماَدُق بح

 ةقرملا كاذكو لاف دلنمديدشتلاو تا, مادا وقير مخ عضو مادا وقل مادا

 صصص بموسم م

 نق “5 ف



 (مهث) © ملا رن + ءافلال دف ] 8

 95 هع

 مف دوسأو مراتك ماهل ع و م ظ

 نمت و غوأ ولا هما وزعشلا ليالى لا ملاوي م بئلاوهدوسامبسقت ههجومفو

 هةكسأ اذا هنمش أئيحهتلكو اناوج قلبي قلو 0000-25 هاحاهوزعُشلا لوق

 امكان أف مكانيحاهلاقير ءثلالوقيالامكشمددحوى أ هتمف-اواهريغوأ ةموصخف

 ظ لوقتامفم فدا نععمتمفحأ» ى "ىو لاف كف ىدعع هتمش اف هتمجاه لاقي ىرينبا لاق

 | نتن !نمنوكن ةاجاهملا نالم_تحاهان_هقفزوحالولاق امدفمهتفداصى أ هتهخاف هن ود

 نورعلوت زاجمك انتكساامىدععمك ام اف تاقاذ اة ماجه هدم نكيلامسفمهفداصاذاو

 .«ةتشناعشي اس ىوباوملا نعم ك انكسااك ىأوك انما افمك انمجاهو بركب دعم

  لطخالا لوقوهيجا هم برجيال م :صاثواهكسأىأإ شان نا تس ألف سح تنب تاز

 ىف دانالوك ومكلا «.لداجال بلل عراد
 كلش تدب انزلا ف ذح مهو :ونوكتناالا اذهامىردأ الولاك ميم مو :ىىل.ةددسنبالاك

 الص أ ملكي ال ىذال لاقي ولاق انا اوجج قطو اذ ,5 نمالعافهدازأنوكبو بوو ب وكرك

 قي ياذا كلذ لكمشلاو مكاو واما فمش م جفا مارا

 | اتي ئذلامبشاناكر وص مون ألاف كياوجقطد :ملاذا هتمشلاف نالف نك ثمللا :هناوص ب

 ظ ف | ةراضمأ مد قس شيكلااغ وعاصم ومحاذوهفمش رزيق الويل 0

 | اانا اززبعكنوهو ةماخت مي ى لا و مخ مدور وك يوم

 دج :ريثكل اك 3-5 ول اهم 0 وردَعلا منع ىأ منج 1 وص ؟ةماقل روع

 ه0

 مقتل ىهنلا ىذ برب اَنيو 2 هنن ( مراكملادعاذا ا

 1 ع يل يسوم كومنت يدل

 عمو م هم ودم م5 ه3 #ث ر ع هع

 080-- تا اف نئسوامف“ #2 اجمايسح يسوا ذعد

 ناقل ننكر سو باعدت ل ل ناله تيد فاكردم

 انوفا ههحو ىةماخَقلا ل قو ةماكخلا ه مسج ىف هتقلخن كلو نويعلاو رودصلا

 ةنؤرلاف هنآش نمانعفرو هانمطعى أ هانمتفا الفان ًاوةياهملاولاجلا

 هم وبروو#

 ش ظقوالو هي أر نع دصي ىذلا مظعملا سس“ رلانامكملاو 5 افتالا لحل انالومدمحت دعا

 1 قريتنتلاو نينْشولا ملي نك مقل يرو هؤالثماود) بن هجولا ىفةماختلا ديمو كل

 فورحلا



 2 5 م 7 م6 و 6 3 ١

 00 دحاو توي امرها سرا لحرال لما | ده برمي

 2 م 0 و 3 - ١ ٠

 - ان

 زيغمو رس فل انبالا قل“ لقتاودسيو طبقا نانو

 نيام -:هلل لاقو اداؤ فهدش !لدقو هلو قدازددش لئقو زلت و نيئَصونَأَصو ظ

 ىفةمعفلانوكتالوهرخآن مر لمالا َلْوأ نالاه ركن كال دب تهم سانتا مون ىلا سن كلا اووط

 ريثك لاق يم سلا
 ءده د ةس هس همو 1

 اهوا ديدان نم 2 ىيطةماكمألا ارش ع إم قلن

007 - 

 0 ل لاهم و مقيد صمالكاهدأو داهموك وكيت 3

 قع اوح دس وقير شاملا لاب مقل ل تاع ةلللاةَد : الور .هزالا 5 ةرآ 2 عوف

 انقل انفلطناو هيلو نيد ا
 ءعكعأ

 بهذتى حب مكيشاوقاومذ لال سو ةيلعدتلا ىلضوتلانا ثيذلا قو هني فارسا همك

 لدآلا داوس ةدشةاشعلا مو اهريغو مشلاو لبالا اولاملانَم هر شتا ىتاولاوءاتستلاةمخلا

 لسا هي لح يروق نكسا ذا ىح زا كلذ نوكيانناوةتالظو
 نبى نعل ةذ سدح نب ركي باس اكل اق ثراولا دنع :روغموب أ انريشأ لاق لشن يأ ناىئاجضالا

 ايف اتصال ف اقلاب ة مق ىهلاقأءا ثعلا مقا علعلا ل قنءا سلام قس مالك فرع

 ثيدحطلاىف وهتروذئارتغالءافلان ءاشعلا مْ ىهلافف هلاه انيك ف سيح يركع دفا
 8 1 3 : 0 : يكتم

 ةلكارلاب ةولاق ::افجافأوأ وةلابقا يسود اون 3 ظ

 لاتكون ريسفر روش

. 

 دسا لاهو اورع 7

 ليشعاَو روف داع حد قلدنو . ىرسلا لاطا ذا للا طيضاو ا
 -» -َ مي

 لكل نبا دشن يللا فص اذار 3 أنا

3 <2 

: 

! 

 5كم وع ند ع9 5 ها سو

 ميبيلين * ماعبنبا ةمفنروجيددنع
 ا
1 

5 

 -انلاو
4 

4 
 ما ساقودوبلا أميقرعشو م>افدوسأ لاف بف وةموسمل| نييدوسالا * لكم

 دشنأونسحلاد ر.الوهو تمول مقسوم 3 :١
 ييسع بسلا

 (رسشع سماخ برعلاناسل 3 55( "ل



 اذك ملا مأغمري_هدو هلوق
 لصالا ف ل والا طيسط

 م افملاوةلمكشلا ىفىذااو
 مأملا ل ثم فوحلا عساولا

 مركموبارعك ىنعي ها
 اذك ملا هكراح مند هلوقو

 ىفىذلاواضي ًاهيف طبدض

 3 اغمومأةموهفحر سفك

 « رنا اسلا سرب

7 

 .(ملل ميلاف ررخ م. .ءاهثلا لصف مو

 و ع«. | ثيم <27 عمو زو ع رح

 اطر ماننمحيدوهومأغمو ىوربو * ماهم نتشق قلك ىلع ريه لاق
 ا

 تعدؤواذا ةمأقسة ذا لغو هن“ لماذا كمعف اوولذلاتماقأ لاقيولدلا عمسو مدفن اوماثفلاب

 لح رلاتمأقأ ىرسشولا ماع ااولدلاكلذكو بعدا و ةنوارلاك نيد! نيب ثلاث داحب

 م - 5 | مالوم ةجمافو هيفاث درو هنعسوادابتقلاو

 يق 2 ٠ ؟ اق وبتشق نقل كىلع # تعرب قايوسلا نمر
 »ل 2و

 ٌتيوراذا ُتداَصَوت أَو 7 وبأةهسوامدض 5 اهئفت هقاحفى رتالمع « هن ؤرلاوو

 الاعأز
 7 ىنارعالاَنبا تحل ءاهعاوفأ ةيشاملاداقنامواتلا ورعوبأ لاتو ءاملان م

' 

 هانا بشع أ نمد الماذا
 يعاب

 1 وذ #و هت - همم ىو تام

 - فيل هماهت ىدتوناتاصف د مسلح اعل مربط
 2 بق ه2

 يلاناستت بتعرك اذا َتمأَصَو بار اريل قتافلوَح عد ملا ىأت<<:بازو أ لافو

 ظ الفارط ني ىلا: فررالاولذلا حور اقلام *الموهسم_هقأ اذإءانالا تمأد انف هاكروصتم
 1 ادعو ولدةفضدشنأو بلعئاداكح قفار ءلا

 عاب ':'اهمازح تدليك ارثُش « اهمتاف[ نملك تع

 1 هكزاح م فدقامضل ال نمأ اذاريعنلل لاقيو فوم ناردتت مالوب تميس

 ظ لاكسانلا نم ةعاملا مائننلاو

 اجا " ماثفىلا وشن مانف اهتمت الب رلا عمات اك 1

 نمماققن الفدعان ملدا حاوالئره وا نأعتمادفىلا نويل حماتي ذهتلا ىو

 أ نمانلانممانغلا ق4 ءنتحرلانوك تيد |قوةغاجلا ىهوز .هالب مايفلوقن ةماعلاو سانلا

 اقع هلا (مخ) :واعىأ ممم قسمعفةسحرز قوق ركل ةعا با ذومسم دوه
 ظ 0 57  هدصإ . ءبو 89و هو

 | نم ةموقتو مجتدو معن دقو هعسستمهتعقوىداولا ةَمْقََو ةيناهمشألجر دل
 عد هج و

 ةمرلا ذالك ضعبفءاسدقو لك زياجتاترل مرا( را نلقى اهعيبضو برعلا

 ] دمك !تنكول لاو ئفاطلار هج ارهتو زرع فوري فلا ومكفلا (مغ)

 أ ْ ىلثلا للغالا لاه ةدئاعىف ل عأ تنكول
 هع هاير هم دعد

 ا مماىلع اوريصولاريصو #* مكق كوكس ولاول ادق 3 مدهئافاراغدعر الد

 ' 1 ا ا بتوضيمادكول ارت | و

5-6 
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 1 (ماف) مملاف رش < .ءافلاونيغلا لصف

 مع ىرتالنأو علقو باسل ملا .( ميغا ىليعللانءبترلك كل م
 ىريغلا ةيسوبأ لاق مخزون ستر لاول

 مالا علم نموبتلاجورغ #2 هاير قل 1 اهب وأي

 >0 مقدم

 مول دورمغم-مباصأ ادام وقلا مع م خأو قععهلكت مو توغو تعا و تناعأ او ءامسلا تمائذقو

 كش أو فودبازحو شامعلا مهلا بلع نعى مودي
 و 9 و<

 دوو 0 3 دوك 0

 ألا ماهدق 7 ميغلاورعونأ 1 اهلجالركلا ىندوععتا

 ةعئالاو ةمَلاو معلا نمذوعتن ناك مل_.وهيلع هللا ىلصىنلانا ثيدن-لا فو نيغيناغو يغب

 انامعو ةسوغرمخت ميخبءاملا ىلا ماغدقؤةب ٌرعلا ةمالا و شطعل اةْدعَمَِعلاونبلل ةوهمشل ادد ثمل

 ان 3 ا ا وهف ينارعالانبان ع اهغتو
 57 # سس ه5 اعدم

 ايغتناة.هرنم م سِمْسل ا ىا 5 نويعلار م نفاوصّتاطق

 فرفر اد هلا جون قشر :رصشواشاطع ىأ ىداوصتاظذ هرعشفىذلاو

 ديبالاف عضوم مسا مايغلاوىبارعالا نبا ن ءءابلاو نيغلابتلعت : نعد عبو كسأز ىلع

 30 #4 اًنعطا سا

 ا و قت يق مر ةهانالا تلو ثلا. تمام ش

 : مويغملا داك. الو مويغمريع» لاقي ب 137 ال 5--- اوهتعاهذخأب . ءبقلاهناخربالاف

 ناكاذ د اوبولةم وهف هردم سنن :اذاف هرضعف درععل كلذ و َّق را ٠: داك الف نوال اماف بوك
 2 ه-ء هج

 مويغموهفسقنلا نكاسأأا

 عيونا ججويلاوج لني رااتتاورك ءاطوؤاشنلا (ان) 3 (ةهادسسس) ظ

200 

 دحاو لع جي ةأرما بك دب ىلع مدل اربغصقلاوُبا ل ثممكعو>لبقو هيفديزى شبس خو
 ديبلل اف ناملا اذه نمرخاو بئاخ | اذه

 وم وس

 ماثفلاباسَلإَترْعَمَس « اماذااجههلا سرافديرأو

 هع عم نتح ضد ١

 2 سلال[ ده مند هل علا بذل فد فعن ا
1 

 0 «-- .هجل

 ةدامىمَدقتإللادب راو ةوق
 وهانهامو افرح رح“

 هيبيصصم هتك باوصلا



 (ممغ). 22 ملا فرح « نيغلالضف م

 روك ذتغلا نم هللاقي مزالاب ها ثا نلافنييمدب الاريغل تناك اذا اهظفا نماهلدححا دال

 هش :ًاتودربك ذ ذي ىرحددجعلا نال ممغلا نم هيلي ناك اذا شايك لا تيذعنا وددعلاث نوف

 تدر :أاذانةعاملا ظفاز ًءهذهلوقةتوانرك. امهم فصلا ل ءالاو عملا ىلعال ظذالا ىلع

 ظ بنرالن الميك نيد ىراهن نونا

  52اد ٠

 ظ لوق:برعلاولإ اباعجأ منال ةعسوو رضم الخ مغلد أم هرثكا انالنمل لأ

 | فرط ل ءوحبوب سنو رهدلا ماعم نس غلا اوماقأ افرزفلا مَع مهب ىسكارزفلا معلب الا

 ةونقلا و ملا و 1 زان سا و يدلايزوقلا جعلاَو عاستا اًدهوَأ

 4 هتدايز هع دمرخ هبل وو منكر نل نح لا خرادحلا فو مضلع وقل ْمِعلاَ ىنلاهبشملاو

 اخو ةناؤحن ةدعاش لوقو مقل ضافومؤامتو

 .٠ مونغوهياهتأت لذا اهنوُسغي شعم نماهتزلأو
 مك اودع دعمةتغاو هةغتودب زافاف وتلا قو مونْعَلعابَع : دك نوكي أروح

 8< م

 1208 ةنغلا ىرهزالا ناك اذناذا| ينعم هون ولع جتا محو همم

 مسا أ ةعبرأ مس دو لهل[ همسك نسما حت را اكرو مها. نولسملا

 هيفنصفهيلعاوطوصاموسؤرلاة ب زحل مهياع فاجإالو نزح الر نملسملا ىلع نيكرمشملا

 قازرأقوةتءوجالبؤ ليخ نمروغتلا دسياهف فرصي ىايلاو هللا هعسق نملاضي سهلا

 ةمنغلا رك دذثيد_1لا فرركت دقو مهار ع ئر ندو مهريغ نموةاضَمل اق اًرراو ىلا بهآ

 لاومأن مهلناءاف اموهف< ىلا امأو دنع اومهسلج ارالو ميه ة ثالث سرافلا نجوما نو

 باك رلاو ل1! نوإملاه يلع فوأو برملالعألاومأن مب ةصاموهو ئانغلاو ْمََملاو

 لاوو راعي ءاماننغو ةأرعامسلةسماوماعما ميو افون نطي وبا مج 0

 مسمع 5 98 00-20 نبيع صو معلا

 مجلات ييكاومنن 0 ماروأهيفرهطتن ترشح 5 مانغرهظريصأ أمحاصان
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 جتفلاو الا مضلاب ممسغلاو متم عجب املا واسم ء مس انغلاوةونعو اغغْمغأ تنَغ لاقي
 ١ ةمتغلازخآم اغلاوةهتغلا ىلع ضرك ءلع صر ىأ مالا مَ نالفلاةيوردبىلا

 : 0 ا 0 0 0

 ٌ 0 ا 00 اوُللّباعهلك هانءمو م اد
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 ما (مغ) 12. مملا فرح« نيغلال صفا

 عال مدتالف - 75 ةمدود-ءاسلك نك عارلا لاو

 ف , واعل برعلا نملجرةلاق ن نب ريغ غمالكم متلو 5 7 ا نحل نش درقةفصفو 5

 لاقف و اندملا ١ 0 شنق ملم وق لاق مه نملك

 0 لرش ال 0 ةللو 2

 م ل رع لاطنالا اهنا ع 7 و خكاو 0 2

 أ ارءالانبامدتشناةوقو

 اهتامت نيت ىلع تحت * ةممك لودي تاعضرملااذأ ش ١

 نام نيل ٍلطهعضرا اكدت ىلَع ى 4و مَع عض مرا لاق ع نامل نك هاننعم لافي لاش لالا

 تدةّقيرغلاز مو ةراعتتمان وكت كا اماوالصأ مهتن وصّتو لافطالاءاكبىف ةمغملان دوك

 دشن أوحاومالا هقوفتاك ادناذات يذعلا فر تّوصءامملا

 امدح وكال الط تحت 5 امَدْمْتْذ انوع رف ىوعاك 9 امكان اعْكَفَرَع ل

 كايتو اوكا هتاظفل ن مهاد _حاوالءاشلا معلا مَ 7 رمل نا ةفراشاكأ

 امهامَع ثرسسين ااننادوسي * اهتاونانمت رانا دتسامه 8 زعاشلا لاق

 نالف ىلع حوُرتبرعلا لود اوة7نبن رسل وأن يعيطتلا ةدارا 57 1 هديا لا

 هلت بأ نمتقدصلا نماوطعأر عتب كة دهو ةدنح ىلع عازعتا .ظقزكل ناعيطقى أناسخَغ ْ

 ْ مايه عنا ليظيرنيطعاواو مىأ ناحل تق نماغوطمألو انشأ

 نالذ ىلع حورتلاذكو لاك بذا ةنسلابدارأ اوان ناتمطقمل ن ءاوطمت الفا عانت لق
 ماغأ عنئارخوخا ذولا بدنجو أ مرستكو مونغو مانغأ عنج اوانو#لبآو انوه لب نالبإ
 فاعلا رغالا نيب زار ةاهيفركذي 2-0 ةنملاقف ْ

 - هّيءاو ةمأ سدود هوو دا

 ا مش فنك ع اانا نمش رربشزر#

 هاما الماج مهتم عج 5 بذاةنفئاقيقاا للعلا
 يتسم

 03 اناا جلنار داو 0 لافا6فذخر طضاق مئاغاوذازأ ءائدتعو ديس لك :

 عءددإ ب :

 ديزوبالاوو م 00 0 3 ك١ !

 لدالا ىفاذك لصولا هلوق
 اهفهدهأف لوسورعلاحءانو

 ةسسغللاب: نم امد أ

 ىىيفتد نكررصلف



 تطمضةمغ ضراىفهلوق

 مملادشو نيغلا مضدةمغلا

 ةياهنلا نمةضسنريغفىرتاك
 هييحم هتك

 معز ' ةمملا فرخ عا نيغلالصف 515

 أ نمهفشا كرار مام يرشد از عش 4س ىطغملاصاغلاددرب ادري رجح أرسكي ممغم

 ءاملازتثكم هغمبسعو نايؤسلا مؤلف هموقةرصتومداوو هشفنب رضفاامغاو رك ذاك ةسدقلا

 !نلامو ضاعلا ناد يعس جده ةئيظملل ى نب نبا دشنأو ئامتو مامت عملا ه0 عقاإاملا و

 1001 يؤكرحرفلاماملا سلو «  انميرانعتاغانَتيغاذا

 ابرد ملص توابل كادقوا و ارغعج وه وكلي ءالا ف ضوف

 | ىساغا رضالا معلا ماعلا مانمغلا ملعا نا ظؤ ىلانعت هلوق ىف ةفرعن لاهو هيفةجرفال

 مع أذلخوزعهلوقو باقلا ىلع هلاقشالاغ علا يايا يداي ةامسلا ميهالامامغ

 دي ةبلعمتلا لم ىلا لبق نم مهلا أ امهئانلاو لئتلاوحا رجلا لوالا لافالصةمامعدارأ م

 ظ ةباصملا ىهتامّلا ةماّقلا عضومن است ىلعاو اودع ةشناعشي دح قو ,كوالا مثلا مها سن اف لسو

 | تااففاو 0 ياوبالا الفاو عا ينير ارمااااضمد

 ا اع مريخ نان ةيده لا 10 : 1

 ن" 82 8- سا اك ع )ول ءاءد 9

 [ديفيمجا 7 .اهزتي نس.لهحولاو اذقلا مع 9 انند زهدلاق ةرنأ ىحكشت الف

 يد و |

 | ةمي ضر 1قريسناخ دوعس منباةءاو رف حارعملا ثيدقواغقا أ م ع ًاودحولاوغ الحرلاة و

 ٠ لل قهرا ىهوليخلا 1 ىئداون نم“ 0 اامركتو ةغشافلاكىداوألا نمهاَسملاوَقَعْضاهعْلا

 ٠ دع الكت لاوهو سمعا يملا حاصعلا فو تا :رضخالاتاسنلا 3 ورعشلا
00 0 4 

 3 مّ 3 كه ان6 ضرأو ةياواشموةياوأعسو ةفموة عم رأو 1 الكا" سي اونلافوا
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 اغبى نطيل مفلاو موك لم ْوْعَملحرو ماك ماسعلاو هفاشتلاو تابنلاةرثك ى اذه

 3 راب ١ . لاق يلقي لا عارفة ثموزاج بعضو ميلا

 / دع سا 1 0017

يم ىذه #* ىلا قرب نما هروح
 ميلا 

 لاظنالا تود ور ءدلادنتاريلا تاوصأا مه ليقو نيبال ىلا مالكلا متلو ةمََملاو

 1 1 : . سلا ورم ىلاك لاتقل دنع ىثولا ىف

 فعلا قرم 5 معا رضلا نارين

 0 : وهوةمةلعله سنان انهىرهزالادروأو
 ١ 1 همر س 3 7-1 3 5 4 5

 2 2-2 . دما قصت د مغاعمي رصلاناريثل لظو



 ان ه0998 3 004016 هدم مك كارم
 ربرحلافو موضنلا ننامررغباضسلا ىَطْغ لوي

 ه نودع د ه# س ة«داو و< < ٍ

 موه آل وقاتل 3 مخ حال من من اذا

 م مو

 مكتلع نين ناف ثر دسم اذسه ىوزو قرعالا لاف ةرفمللااهراغص مولا نم مومعلاو لاه

 ناكلاذا ع ليلو تكا ةسغفلاب ىمش ”لادينعوأ للا فانز دنسو مكيلع ىعأوأ
 هه -” ؟و

 ع 17 ومع عفا :رهزالا لاق لالهلا مسيياعمةينأو هو معو قر لامعه هسلا ىلع

 3 ٌقْدِط سو يلعدقل مد لورا لشن اهشيدن فو دواو عع يلق اع 'مأاودنطيإو

 !نملءتفاوهوح ورا ن 11 سدتجا اذا ىأاهفشك متع ذافدهجو ىلع ضد دع زال

 ايلي قيس نو 8 مع حس

 ا واسع مي خفلانانموب معو .اهأوضرتسي د اكوا هروب موصتلاوقلا معو نتسلاو ةدطغتلا |
 38غ : 7 ١

 نسفنلاذاخأي ناك اداوهلدقو *» 0 ايي كاف“ مغوذ مسطول

 2 38 01 وة

 مو روغءامل وقناكردسملاب فسوق ودع لبلو هلمماتم هومعأوا را ةبشنمأ
 هد ىو وول ى 9

 لب رتيرسكلا ما مغلاو سلا ذاموةتومخ الهلا هم مهلوقن منشن موس ليرد :

 وأةقاثلاانمغ هيد ةئامةمانملا و حاملا عالباوامن معية ماعطلا | مب عم عريعبلا مذا ويف ل عج ٠

 هَ هب 3 ا ب ع هَ ١ ه ءآ
 لاق ْعامت اهعجنواه ربغراوس ىلع كرا ذأ ةقانلا فنهيدتُيِب ونت اقاديلم نأ اهلا

 اءاَقشلاومالا سددت هب انا هطديتيارسًاراذا هاما

 هير ذمو مافتح اذا مومو وفاعل ةيادلاوراجلا تيك لاعبو ماعكوأ ع
 يعتز د دا

 فال:ءالا نم دعنا «شأاول لمان تضلأ اذ هريسغلاقو ماعكنلاكى هو غلا

 همم ملا ةريشقلاوىرلاو سابا لوقت ةسإلا نيغلا كقلارخبيذملا ةمامعدب ا 5 ْ

 يل ل خرتسو نو فله 04 هييشُلا ىلع ةفلقلا هَ ا دحاوتقلاو ٠

 أ
 هك 1

 د اهراح تن لاذلا مي 35 باونيرغلا لاق يبنارعالان تا ن حوال 1 4 يا "|

2 
 وع هيمو# 75

 دشتأاوهق 4 وئىث 3 00 يل! ىهىلار ءالا نسا لاق ةمك رلا كا ذكواملاريثك “7 :
 هد وهم ا . 2

 امرت وراسل ظ 5 هديطعهتمعو 3 20 رن ىجط عرق 3

 و ةس 2و

 مومو دوع لك ' اد لام مه. د اما كلذ لف ىرحت ماردكو 5 3 1
2 
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 مه نب اودح هجرت 01 كرد اك ذلادج ني ىلع 1 ٠ 9 0 5 2- - 6و كن

 نمىدحةحجر قد هماكمتساو نيل اهنا" ذلاو تيك د امد-عب ىرعبارعشلا مارد دي

 ل 000 رثملا ن هه يجو رخل وأ »املاح رقو ةورعشلالاهدق اع بنون نأبيب ,



 قازك لوالاىفهوق

 وهذاىناثااىفدلعلو لصالا
 دملاورصقلاهيفزوحىذلا

 هدد هك

 هدر وأ لا ىمت هل بلده وق

 هذعدأم ىلعادهاش ىرهوملا

 (ممت) 41 ملا فرح *« نيغلال ضف 0
 مرر هو2جخ5ه. 5ه- -ةهعومم و
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 ْ و ب هج رثتسا خر عقف د هع ف ىديت أن يسال

 هب 1 2-6 1 6 3 220

 رع هو لا مءاذعي 0 8 مازاد ملاك ينم اوأ

 مو

 ليا سرى أد رهأن متم قل نإو قع اموك لع !امو ىلا ْكَسعَااملاَشو

 عل هيو كيرعأ كيال خرب ولا لد زنا! ىفو سيلاعأ ةعديلع
3*2 

 ١ ليقمنبالاق رهدلادنادش ىفتدي دشلا ئد لاو اروداسم ىطغماك ؟ليقووعو قّيضو

 . 2 ةمد عال © _<و) )و

 | يهم حاف كتم ويعاد 5 ئَصّلصاذا ملامح ورح
 ا 5 11 م 27 ى هد دج

 يود ةقرط لاو ستملم يسوم ىأ نع أو
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 1001 لة ندع تالم وار ءس >ء هم-د

 |اييلا» دمرس ىلع ىل كامو ىراج * ةّمغن لع كرم امو ىرسم َ

 رعاشلا لاه سدشلم نهى اراك ذا مك خأ نم نيت أ مهنالاقيو

 امو عديضارملا شأن أمضحأو #* ولام لذا يما! فرض و

 روك هنأ ل ءرتك لاو لاو تددماهلوأ تحف اذاو اهلوأ تمكَح ىمعلا ترصقاذا ةزج نبالاك
 سلخملاد لالا ف دملاورصقلا

 020ه ة وداد ع سو < نم رويس

 اهيافاصاذاو ا ادقو 7# اهتك رتفةر مت ى دوس
 0 : اخو

 هسا, ووجب 25

 الالهلامعو ى 3 1 لانممكتساىأ لاف مديرلام ىلع مطاط هرخو يقلد او

 ٠ ايهاب الثابت يعروشلا نم هليل ثنا ءاسع هليل قري لف هريغو لاو ةماسرانلا ىلع
 لاه ىضاملا نم مأ 8ىلقملا نمأرد . رورتس ىأاهرمأ

 5 . اهلاغنا  ةركمواهتعوأ 0 اااه سماط بع يلم

 |تآدوريولا يللا فيلالهلا مهيلع هاذا مدل وتفلابى هالو يىمللانعصو ىبعلا ملل ىهو

 اةيقررغ ىلع اومايداذا كلدياك طمعا وَديَملانصو دملاو جتفلار هامل انمدو هلالمسااهف

 لاقن رمش لاو ةذعلا اوبك مر واد قرلاورطفأو هور اوموصلاق هنأثيدحلا فو

 هع اذائوشلا تممت نم يقر مصل الهلا ةيؤرنود لاح اذا عومسومف اعتلال هلا نيلعمع
 مكيلعامومم منكن اف ىأ ف رظلا ىلا !دنسش م نوكينأ زويو.لاك لالهلا زيمذ مُعفو
 ىأيهاضئارففدسع الورج نلئاوثيدحىفو هنءءانغتسالا لالهلاركذ لرتو اولك آف

1 1 

 1 داودو أ لامو اهبرهجو نانو زها امئاو هضئارف ىف شالو سلال

 ةمر يي هر سعر

 ,.. موكل اه معو تاس ىَركمشلك ال“ الثةحرقاهلو



 6-3 (مهت) ان: + جلا فرج . نيغلالصق
 وس هد اكد

 هلع سايعلا ىأةباورف ىبا ارعالا ساد شنأ او ءاغلاب 2 0 ٠

 -8- 'ةري. | ةضص”ورس# يب © روعو م.م صقل

 مغلانانل »أو نوتزيستعب 7 اهئ يركةةوزارلا كي | لايم

 ممالفلا عهباؤ ولا ئنانلا عضوللاو ارتريا ملا

 ع الادروزا اذا: زاب قالا لست بقو قمهلاو سأرلا نيباىذلا مدام ليقوأ

 هنمصْلَع عطى هيداعوع كك ركآوالا قلم ىلع تارا ىبهليقو موةلطسان كتمت

 زاعتساو 3 سيروم نما 03 حاذتلا لاف هما تذخ أ ذاانالف تدلل

 ١ ةنيلحول اننايذز#ا مصالقلا "ليش ٠

 «و- 5 نا وهو ه2

 0 7 مدع م

 مسارب 0 * رقي 1 زر

 لاه د دابا ابضيأ مهوُدعءاسب اةمَءلعلاَ
 ه< ىو ةمدكصم ىو

 " لْغَتمَحَعَف' 3 اديغةداعدنهو

2 
 قدزرفا لوقوةداسلاهيىمعيدأوةعاجب هيي زوج 9

 مسالا فية نمالو * هنود مَ سكن متنا: ةمااهاعإب

 ماو الاف ددعو رس ىأ هبوق نمت و اانا تيكتلا نا مهو مام

 نت وزو ىهدو

 كي وراسل : 2 تي 0 ؟لا مال

 5-5 دلال, رذشاوكذو يرش شاول نا

 معلا الغلا نمد لَ 3-0 مو ىوذارشعم ميه تناكأ ١ و سس 2« مهم #2 بو»*و ب هس

 : لاقو ان نت نع لح الب م ل

 21 اج ٠

 هيلا

 و 010 69 همه و ةووو مع مساع 5

 مد ا 1 ا 0 نايهفعو نوه زادغ )

 َْن وكلا مقاول مو.غلاد هاو لا ( م قانع" الا تادودسشم ت :

 جالا لاك ىناسللانعريدخال
 )و ه2 رد ع وم

 اوعجرشت و ةمخب ملال هت ظ
 رختالا لاو ممل ارش ام



 ىاذكهرعاشلالاقو هلوق

 "يله اهذه لعلو لالا

 قيسسل سانلا نمر ركم

 هععم ها ضايعىلاةبسنلا

 دشن أواذش ناك ناوركدلا يك الخ كلوقك ذكرك ناك ثاو سانلا مدي

 ايل عت لوي وصعب يسون يوان هواوقي /ناوةلعأ اود ١

 (لغل ميلا ف زخم < نيغلا ضف 30
595555 

0 3 1 3# 000 
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 يي رطب 7000 ند 9 ةرلعأ
 « هةر

 000 اكون لغة 33 افا الزم :مهضعبوىربنا

 | ال دبا اما رعت سجاد ]وسر ادعت

 15 ل : ةييصأ ونمو ةنلغاولاءاسفاو لأ معبد نب لؤرتثالا نبا لاه نسانعلاَق
 5 ( ان 1

 © ٠ - اسرهدي 72 كولا جز لاف لغ الاو مهرعتص ذاتَ ةللغألاب الا

 مت

 4و دمر ةي دع هح.رعزو
 "ل كمل ماسْحيزاَسَم لوألا م - د قرم بوكا دودو

 مالغلاوةمالغلا اهأثاهي 4 نواح ةضكسح رو
 راع « دعب 6-5 : ع و وو ةه-

 لوس 20 0 2 سو ةيمالغا او ةيمولغل اوةمواغلا نيب وهو
 ]8 د ث.

 للعث هداشنأ هوقو متهمالك قرثاف
 يس عيد , -ٍ
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 -:مطحهنرق لعديد 5 نانسلاد حل 5 «بجاص 5
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 تام وهز ب طاخلا مم غنمةيفلصالاو هيلعردقاملك دأب و

 0 ورطن الد

1 
١ 

٠ 

 ظ
١ 

 زن كب
/ 

 االسم

٠ 
٠ 

 2 1 هه.
 ناي ٠ - 1 ١ 0ا 0

7 

 - سو صد 2 هع 5 سهر ص

 انا ط7 اسس لا اردو لئاونب ركب ءانخأت يلدا
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 هيما ارت طا ميشال لا 270 1 ) غال ١
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 ازكويس ءامذتكلاو هلوق

 مكحملاىفسلو لصالا ىف

 ىذلا لب تبلاا ذه نمْىُد
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 لاق لور قل فمع 0 سقلاو رمال اك مةربنك ل اوخألاوماسجآلا عرك ناك

 || ”مينكاذاعممسلاق نكتلو تيل ريغ هع ألون ئرهزالا لاك ونعم 2 هفلاقيوثدللا

 1 احا لوقت كاع هنو ءدءاسسنلا ةعممتو ممن مه أ لى أم# او هاضفومربب ساذلا
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 8-0 هم ق س#“ | ياعم 520 جاور 5 ةم ا

 قبو مَع : اهته عسا اريل تا تنب مالع
 6 وج ا ويسعل

 هانعم



 0117 أذ 1 1 ذا اتي

 17 (مكلع) ماف رت با نيعلالصف

ورا حوش, ويلعلاو موي ةنسدلاةقانلال بقدوم نم نمل مانا مولا
 مولا 

 نمموهعلاو مد الاى لهاا موولخلاو ةديد ثلا هللا اونو لذفلاريثكلا ناتسملا موف دعبلا

 ميجا ىنالكللا لاق .ةديد- ثلاةفانلا موعلاو موحرعلا ىرعزالا لاهو ديلا لبالا
 ةديرملا ةكداولا ابطل نم مي>اَللاو ملا ةردكجلا نامل .ودلعلاو اهراسخو لبالا دادش

 ب + فو لاا لاولامحاأقلاو مولع اهدح اوال

 اهراعسوا مصرس مويلعلاطو 0 اوك مجالات ميجالَعلااماّذا ا

 لاق + اولدالال انياب ةلاورعوبأ ءاناهدعب تأثنفةريسكلا عيشاف م ميال

 اني ور * ينهض 5 ١
 2 دك ه

 - ل

 سالو و تورو ب ده < ا تودع ومم
7 

 . رك أنو تاو * مياس #24 مة ا

 ركشرقلعلا (ةلع ١) يطال ايعنل ضير لا رلانمدل علا (مننعإلا
 لهل هيو 9 دك لسع

 اهنمةدجاولا ترث ىفعأ هنبعيلظنحلاوهلدقو مهلك م لعد ةمقلعهنمةسعطقلاو للا |
 و هده د

 نبا مقلعلاهل اكةديدشةرارمعبفئن لكل لاقي كلو لاغنملامصعوع قرهزالا لاقو ةمقلع

 هاف ل هج هناكك أ هماعطم 07 هاري ة يلا ةروزرلس ا يو رانيا لاواري

 طال خا ةماعلا ردئبالاك و ةزامءاملادش امئاعلاو ةراض مَ ماعلبو مكاعلا

 يصل ةملعو لحفل او هورعاشلاة دمع نب دمَعلَعو صرخت ماعلا ىرهوملا هن :روبدو ءاملا

 مكمل اهلا (يكلع): رفع قا :ندوهةالةمعامأو ع وحلا ةعبب رنماعيجامهو'

 دسسالاق موكل الاواهريغو لبالا نمّيلصلاديدشلا مكوك اكملاوموكشتلاو

 0 زاب رباح ىو * رو ادي

 ىملعلا كلا ىرب :رب نسا كشنأ وةك باق ىربنالاث

 انوا در ارعلا قوباهنم * اوك زول و م 2

 ىلهلادوسأ الاوبأ لاك ظ

 لبَسسا باح كلذ ةرفاسو * :لمث قنا لثم رد ا

 ةفانن بن كيف 50 ٍ
 دس 27د مدس همم ودان. نوو و هوو 11 .ِ

 ليماهمادق هعساهفدف رك دمموكلعءانجو الع رع ا

 د.



 اذ_ه ىربئنادروأو هلوق

 حريز لوقىأ تبلا

 وش 3 تيلا توهام اذا

 ها رهاظ

 (مالع),1: ملا فزتت م .نععلالصف 0"

 ب! كاف : ىاطلاالاَقيلا متل مالتعاا نإ كوة. دةنأ سدل ىرننيالاه ةغللا

 قالا لعاب ادهش نمت اغار اولا يدوم باح 2011

 انام زنك رنا مالعلانمذوخ أك ذلا فيقال لج رلاالغلاو فيفضل
 0 وسو فكنا لاعلان باث عاجلا

 < رلا نم يملا لا يع 1لئقو تفس نودوهوءاملا ةريثكى أ المع :رثبلا دو اذار فاخر لعأ

 مرج اهنا هربنرت باهر بر شمر ةعساولا ىهلببقو
 ميلا .عاركاكح ن نفددملا نهب ضرالا هلع ىذلاءاملا ليعلا ل يقو نيالا اة يناابا

 | ةيقلالاو*ايلاو عابشلارك ذوعون اعبضلا ماليا و ىنرافلا نع عشت ليعلاو معانا
 | اذافهيلارظتمف 13 وكل را ةولا مذاب ةيقز اا هبات ناناداز

 ماع س
1 

 ١ | مكعوهليقو نطبو :ًاواطو لخير منمأ معو عابضاارك ذود م ةاليع وه

 ةو' لعالا دمع بسن :ئأىلإ ىردأ الوديزدنالاق ءاهبأ آلا دول مالعو

 88 5. ءود

1 
ْ 
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 احالتما !تاّكىف ورع لاق و اف ماللانوفذصف“املا لغد ودب ريدا فو اع

 ا تانج نب رنهز تدب ىفالا هعمتأ لولا عؤردلا“ لس

 00 70700 قدك امدسقو ىىتناقرشدلا دلا ملح

 ٍ لان هردسلاو واعلان ع , اللب رصمل ىدصأو

 ص508 لابحلا سوف مسا وتلا لولا َمسْتلا كدب
 زمتك ارمغلاءانلام روملعلاو ءانلا كل اريد معلا م غمرت كلذركذ ددقو

 و هرعدؤ هعدكومي م3 رةومسع هر

 058 ضصتبمالو لهخال مج الع هليءودفرتالغف ةرهطأو لقَمْن الاف

 دع 51 : ةمرلا ىذا ىربنءادشنأو 57 دااوهليقو ةماع عدلا مودلعلاو

 9م < هت ر 2 7 و2 معد

 لل ها ميجالعلا هيف درج ءاّمألا نيب. ه. دعاس د مسا لان

 هير ىرهزالادشنأ ءاثنأوطتبلا ميتا لااطبلا مولا ليقو

 8 1 مه ب وخمس 2 تاما غلب اذا ىح

 ملت زئوتا بخ وك ارقام .ومعلاو ذا اوتلادردشلااعبج مولا وملعلاو

 همرلاىذاى ربنيادشنألمللا
 هور ه2 ف سم و3 م

 1 ا : ينط لب 5-0 اهتراووأمم انة

 مويلعلاو

 ٠9 ىنلط نينا. ةحلاديحتسا



 ةسويي تبي يبي فنية نجيب يجي ني ا

 ١ 1أ1روقأكسس»)ا" 221211010110101

 16 ميلا فرن ها نيعلا لصف.

 72 ياهس ا

- 1 

 7 و ند اولاك د اولا لاما عم عادا مولا مالعأو مار ر ح اللام رلاءذندو# ْ
7 - 

 ال + هد
 هلكوكاذكر رخلا 3 نول لفن ائهش ل عمو لئلا ىلعئيدلا مم كالذكو اال ف درطلا

 لينال و هول ناكلاَن امادك ب عضوم ىلءّتاعأو 1 للا م دولا عجبا

 كلَلا نط اتا اموهل قواك لكنا لاو يكن افادصأ َتوكاعلاز لاما عج وقيزظلا

 شسأفا# ىلا ىلا كاان بدرا كلا « ا ءااانعماهُؤمْدفل « حاملا لاك

 كنعنهذدق الي قف كالذدم أ 1 و ةزانأعف ننسومرات ةديسفلا كالا 5 "نت ياذا

 لانا نير انهزم ولا ألا نهيتكم زيداني اةنغ اسفل
 كلذ ماضي أ اذاهو زمول زان منع ايعلا ىو ةيئاوهلا تلالانالاسسأتلا توكيالذا
 يلا للا الوات ردأرملا تأت راو قد ولات هي

 نافة فاتت ءيثأعحباعنال لفل ماعلا دحاوالو ملا ىف هلل صالة نالذاشملك ظ
 و اولا, لعاف ىلع ئشعمجال اوتوكاع عملا وقتل بنثالاهجيراصا مدس ولاعب الع

 مانعا لاع يآ ايفلا ب رهلا دا لدزعتلا و ماوعلا قأكنالاعلا عجب ليقو انماانوناو

 سامع نبالؤقة فص لع لساذلا :رهزالالاق مهلك قادتاب ر ةداتقلاكو سذالاو نما ب .1

 هيلع هللا لص ثلا سدلواريذنَنااعلا توكيل هدبعق عع َناعرملالَْت يذلا كلرامت لجوز ع وق
 نعل اريذن لسوميلعمقلا لمده تبايفاوهقلا اح موك ماهو -كلئالمالالو ابيل اريذنإسو

 دحاو مل اعاهنمايشدلا ملال يشع سيئات ىلاعت ةقتلاعت هنأ هشه ننبه نءىورو . سنالاو
 لاعاكمتلا كانك ياسا قععمحاجزلا لاعوا ءاردكفف طاط سك الا بارشنا فثارمتلاامو

 نافةسفاتغءاسشأ أعجماغنالهظنان 4 اعاد والو لاق لاععمجتو وشو لاك برودو

 وخوولاعلا اريسفت ىف ل.قام :لعبذهت ىرالا ل ةفعتسماالا معبرا ,اطحاولأ لاعلعج

 ترضوهو ىرش زالا لاهو ثابلامالعلاو قاو عماطو ماخاولافاك لافلام ىلعييمنا

 امهاكدو يمل ا وانا ًاىارعالا نبا ءىو ردة ذيدشتلاب مال ءلاامأ ولاقحر اولا نب

 اذكماور نفرشُر ل تان بتيتعلا

 كساس روت ىو تَراَط * امامك توَهاَماَذ تبا هلأ

 نزلا نع ىدبدللا نيلس دج ناسخ أن ءوضا ديسك كا م

 بي رغوةياورلا بي رط نمادصو لاف *ريغصل ا انع مال بىل لاق ىئارعالا نبا نع :ريزولا فأت خأ



 (لع) + ميا اكفرج م نيغلا لصف 0

 رعاشلالاكك مع اهب هر مال ًاروءاهمشلاذا كلذ ءاهلغأ
 5 8 هال ةهددىوه د+2 4 لا 0 ا عهود

 : ١ ير بد :انلعامتو 3ةن- اعيدي عدو 2ع ةشرق هر بومسلانثلو 59 2 لإ

 دى مر د وذ 5ك ع

 خا يا فود ا ةرتشعلوق هنموةمالعهمف ميسي و

 ايوب تيس عا الكنلا عما 0
8 |0 

 0 ا

 1 57 اهلنب العاهب تفرعوأ ىلسل اماما ةمراعَو 2 تفرع

 : ماب عدت جرادإم 506 ليزنتلاىفو اهئاكم لما

 ليت مال ضرالاهلا هلؤزنو ىسعروهظن أ ىنعملاةعابسال ع ومهضعبأر قو ءاَرقلارثك أ

 امكن زرطلا ىلعاهيلدتسسي لزانملا نميرطلا توف قيال لاقيو ةعاسلا بارت ىلع
 أ بد 01| يطو متخا مالم لئيم او 1و ةرطالااع ا لعجام للا لع اذردعاو

 ْ |كانزنوهدسالا ل<ماهيفسدل اَقذاةَصْ زاك ةمايقلاموبرضرالا وكت تيدا فد هبلع
 ْ | ةمالاعلاو نيضرالا نيبنوكي لسا تاو مادلا وهدَس نا لاق 14 ااء 7 ل11 ليقو

 ةي

 ديلا أ نع شمالك ةموأا مؤقلاذيو ةلاضلا ةيىدتهت تاولكا ف ب بص ىث ملعلاو |
َ 0 

 ةماعلا ماو لاب مالا اولا مال ءالكرخلا ىف اشك اراوشبا هلو ىلاءت لوقو ىنارعالا | ظ

 مكن عمات خو مرح لاقل وطلا نص لل للا علا ىنايعللا لاو لدوطلال يملا لع اوأ

 اياب مكَشاَاَنب نيهان ىَح ني مدع اًديالَع َنهطقاذا

 |موسبا-- مرَكلاوب بودل ضغط ف * متمفاريَع يان اةفيلخ 0
 الع عت عك - لرعادمق ع مص ةه- 7 6 دع .
 1 د مر لاق مالعو مالع اغجلاو لع بنج ىلا نازغبل ثبيدلا وأ

 دو «ىو- عَ ءصس م ورم 3وو

 ب 1 صو مالا قوه ليلا 5 ةرمطبا تالق ضرع بجد

 قباب مآلقو مالقأو ولاحد لاو لح لايلابأوبب ول عارك اذ لاو
 ووهي ص 9-09 هَ

 ع اع 1 انتا اذاالا ىلإ #3 بكا اهير لع لاعتلا ب

 هو عم

 سالي دي « انتعااذاآلا ى ريال 5 ا لا 7

 ] بونلاو ل موهفبوئار اصلا مللعأو لك ةمالعبف لحسم دع ادقو هقا ارطأىف

 ٠ ىنذهلارخص ىللوفامأذ عزا لدن علاو هيلو هاه عمتجتاب ارلا لفلاو لعم

 007 اما ماقد
 اهمال ضراَنمَوضاذااماو »* اعتقل ضرعاجب خشي

 ْ هةوتك ف أهدعبت أنف ةعثلا عشاق قرأن قعر نأ ين غلاف قع 0خنب ا ناف

 ديس ديلا 2-0 - --

 نمو#



 1 (لع) + مما فرح « نيعلال صف

 ا ول 1 م ءاو ع أ, يفدقلاةعاط رمويلع رسام بانشاء ا أي و يسالكلبا مب ا وّسانلا

 مارح هنأ لعبو هتلر نأ حول طأو أ اموان رلاملأ ول الئ نال مكس كاذفو هنع

 ننانعركذو مالعالا دعب بانتحال ا ا ايه هرمأو ربها سانلا نيكذلملامالعا راع كاك

 رحاشااتادامعمو لاو دع نءناسأة امو لات لوقو لاق .ءاوعم لع لاك هنأ ىف ارعالل|
 و ةهضاومدس

 امهفصو سيان "لا نع لة الواف ىهنلأ أ قس نع هللا ىهتاعىفاربخل أ وقيف نيكلملاف أي[

 نوة.ذرضسا!نعونال اوقيفاذاعولوةيرغ طاوألا نعونالو ةفاٍذانّعو لوقيف ةئافٌضيفانّرلا |

 قهانا نال د يءماذ دنا فرضماو كم ذكره الوقف او ٍ

 ةابأغفوقإلا قمنا اش ازال هكا امالعاناكاذاز هءيبلا يسلعةنوكيالو نال |

 ٌتآَرعلا 12 نحنرلا ىلاعت هلوقو قنتملابغاباهلا فركب خال نا فرع زه تناك اركمبنتصا |

 تآرقلاهتلعمنأ ءانعفناسلا هلع هلوقامأو رك ذيك ال هع ءركسصذ رجلا هيسفت فليق |

 لسنا تحن اسنالا ىنعي ازيم لج تايب هلوق ىنع «نوكيو "لك كا هسيةكذلا
 اهبل دباب رم موبار رخآ 1ةيطائن ليم باول علا مايالاو ناو عيلبجنم

 نع ناموا هلا مايا وباب اركشم يرفرف وأو تادوؤيسولامابالا ووجب

 ا ا 05 لكلب ىأ ل« قذأيةلو ىبختلالو طا ىَذ

 هر 0 لما لأب ولع وهال عل نيف لشن نأوغليقو انيس اجدحأ ف لبقوأ

 ساء و هءد- سه 02
 ناكناو ىلعالاهر رماح لالاو هؤايلعلا يصد بعَمْسارم هرسك.أ|

 لاشو 00 الاىفو موس يف لاو أو وفيلنلاةغشلافؤشلا|

 بكيضزم تيدانيإلا ل مرش هلكهيف

 هلع لعو. ١ع: أركاو ايلعااةذسش ثلاىفئشلالسهلاو ءايلتة تاكا لا متْلَع

 بردا قدتاكمر اذا ْمهيلجرو برايس اه نواه ءأوهسفت ل عوهعسو نع كنب

 م لا. ينومافدم : اعد |

 يع

 معمثداوملا ىف ىالس ام * مانا فورت 021 برا

 . لطخالا لاق منو نامل ماع نقتل ل ِ

 راسا دن 5 هيلع لا اطايرانيف لارا ضر ظ

 ىع بإعلان ردنا ادن اهاوعن ازددت قلك رة ماركات

 (رشع سماخ برعلا اس 0 0( اب



 010 هاا و نعل لجن فك

 انيس 1 :رطو هما ءاهلا ت16 فو رق لتر لاةيفّك ذل قدم نأ

 ا وأ :اخولا مويا ىاعت هوقو عضاواذعو م روف نطو مف لخزؤم اف هرتك ذك ماكل

 اع اقفامهن/هنؤليس قرفوهلعتفمأنا هلعأو أو للا هلو ةمانقلام .يوهوتنلاالا «-[عئال ىذلا

 تقنباثيدحىفو ريثكَتلاَنهديدنْلا دأ ءاوزهتفوشلاةلعو تند" ا تاعأو كندا

 ماقالو هب نساك أن دونك ]م ىلاةثدل اوفكريحلاوبا راوصام هلى ١

 ا رخالاثت يدل اٍكاذكو او1غا ىنعمروعأب سل كيرشأأو عت لاجسدإا ث دب دج ىفو دعا
 ود .٠

 ا رع لاوواو عا ىنعمب اذه لكت وهسه رمكشمدج أى رت :رث سل هنأ

1 

| 
! 

 كلوب .بالكلاراخ نيل 7 ارطسانلارشنأمعَت

 ءافأعي فورعا اىينكس را لكز ارخنيورع نب ثرحلان/بركيدعللتدبلا ى ريزبالاق

 لول 5 ةدلعبو ىدتيلا برك, دغمنب ورعلو* سلو لبحر شاخأ قر
 100 بارا نيناعتسملنأو ٠ رك مت اوت ءادت

 قادوا مر رتهز بس دقلوق ةممو لاك سالا الا مد عا ىنععرل هل مسسيالو لاك

 نع 9 كذلك د قنأ ىلع »« .تهلعو نيش رملا لوقو د اًميم سائلا نلعب

 عيبها تأعالزنعحراخانالفنأُذَعَتتبكسلا نبا لاق تدعي اعلن ءىغشساو

 ثآنارأت نك امهفايعلا دوك لع أناكىأ علا سيلغم ل 20 هولك ىأ

 |عجربت ملا بايىف ناخب فرس كلا هابل ذهن مناك املك كلذكو ىرشزالال اق دلع
 ٠ تزعشامىأ همودقربخج كاملا يرن دعو هيرمضأه سبر بضفهس راض دم عفرلا ىلا

 |[ : كو

 ةاعتو مالا لعو هأبأ دلع اذربدنا ىدعساو عا ىتهينأغأ اوت الفريح ل لع لاقبو

 | تاعك لقا رت تيرساذاو تعدقَت اقاذك معا كلل يقاذابوقعب لاهو ..هدقنأ
 0 سوم )85755 هس 2

 م نوفل قهوريطتم لع # الاريطال هنا لعل دشنأو
 اي - هع د

 اكطرع واس ارو ىتنتظاولاة أك ىسلعاو زاحأكلذاو نياوعفمىلا ىدعت تع 9
 ءوص همم هع 3 5 همس 00-0

 ” نأ جحأو هريخ لجرلا لعو هتريجو متفرع عع ىذلاتاعلوقتنأزوبو القاع هللا دمع
 ءمدم مود م

 وهام تيس مهلغتمتامواعتالم عود تن رخاو ليزغتلا فو ةراك ىأ

 ير زمان الف هن ةنسقن حا ءاالوقد تح دح ؟ةمناَلعبامو لجيوزع هلوقامأو
 د بالا

 نانآعياناك نيكل نأ اولوأت ىتلا وجنون «ناقلاك اثيدحواعدقتب . الاهزهق ريسفتلا لهأ

 سانلا



 1 1 كد دعما + تيلي ا

 الواتلاعلا رن رك أل دعب ندي الو نوكيان وانوك --- شرم

 هلع ًاطاحأ ىلا غو هناذسءامبلا قال او نضرالإ و ةقاسةلغ وصالو نزكيام وناك مالا ب

 ةفلابلا نبأ نكي مياعو ناكمالاتأ اىنعاما لجو |هقيقداعرعاظراب مطار شالا عب 2

 ميلع اميه كاملا فسويلاقاك لع مولا نما هلككىذلا نانسنالا لاسق» نأ رود
 س 25 ١8

 منَ هان نسداع نم لوز عراة مدا. عت ىنطانمنا ل وزع هلال راو

 ةاعامىلا 'ىشندل كسل حا اودنأو هند مابي ناك مالي اهل قع رن ةفاع كا ذكورا /ئ

 ٌقرهزالا ىورو“ هاذ مولع ناك فابمغلا نغم ينك غلا تن داحالا ل نوأت نمهتلا ظ

 هاء ا عع الب راو 1 رابع |
 م 11

 وفوق لي معلا رس ناك اال ٠

 نبالوقد.ؤياد- هولا معليا الشاف نام" انكعلا دان نما نانا ٠

 وهم رسوم

 لاا“ .ايلا عوق ند لَ ولاء لجرو هك وه لعو مع ل جلا ضرع 2

 و 01000 روك دق 0 ىلا املاءألالؤفالْنش ورا هبوب

 اكمال[ تتناك كاذك ناكولو ف ةلوخندل أ ع 0 2 ماتنزل لكم 7
 ْ اقف كال م در 4 :ملقكى لاق ؛لاعر ةلقا ىلا را 5

 نكماخُفو ليفان, عنب ذاكر رديت[ كدلانال اهلك الكراس ً ل 2

 بلاك انباع زءالع را ربا لاق لاي ولسه ورش
 لأ ام اوس "+ قهاضأ و دئاَصقلا قرتسمو" 6

 عوق ن م4: هلا دن كذ را ةقلابلا لاو ادلاعكأ 5
 رنا لاق هكر ءالع هلعأ كلا تاَعَو نازل رط فم لاب روت 4 ةورع 69 7
 وفير ةياسغلا ةماللعلاوومالعلاوءأ وقفا" هللا داوم مك أنقو 7

 ف :ىهاني فوصوملا ث أتلاهلا ق زالت ةسالع أ ها ومالا لج دباب لزملاو ١

 ةيفصلا ثسنأت لغة ياهنلآو ديالا غأ ع هاج قوصوملا ذه أ عماسا مالطا

 لدباننّر موأ رك دم ةفدلصلا كاذب فوصؤملا ناك ءاوسو دلال 1 دبا رانا

 كيلو ةأرملا نالت قل انغا» هوو ةقورْفو سا < :ةرماو نق تاون

 ا
1 



 (لع)ا ملا فرخ +. نيا رف 5
 1 اللا 5-5 . و فوج لودر 03 ومنك ناسا ىلع َتَمَد

 مو روف 5

 نيمو الهجن يخوام زلك منازل 0 هلا : تملقو هنأب تب تدلفىوربو

 و ب ا

 فا تالا اك لت البلا ةمكّمالو هم باد ةرطناف

 ٍ عاب و + ام 0 اوبال م اموكعلا تاباماذا تح

 ْ' 0 از نري بكور ايز نعمتك ا 0

 اسم لاا |[ تاز سرك ف فرصم أع كد امور

 ا را موكعوايملا دن عكاإلف: 3 ةءامطوزملا دحين مح الو ش

 500 كره«. صارو كيو لاف لأ دلاللاو 1 متيم
 ين قكمنابسا فات نيدشن اورظ لو لال اع هناكرطتلا معتينلا انهى مكع وكي

 الاسد... موكتسلزابل دولا مأ مكمن نيش ل 0
 مكعو, فرتصمو لدعم أر كشم نط نعله لاقفا '؛ كرهوفبا بدجنماو هادا

 يلتاو لشيلدل 2 تيرالات هاج مكي ارح أناماكأ ئه ع اي
 لبا اج .٠ فلاومدش ارضا عقم ا هرم أع 0100 0008

 | ضرع نيسمنعمتلا ىضد درك ا 00 فو كيلو تب 98 رظتنا لأ

 : ٠ 550 ا 0 دينو. ركب مكعلاو ل دعالو ,رلغ:ةاايو سمحت اماَعأ ؟مالسإلا هيلع

 ١ ف 5 ا + هو 2م يف 28 9و

 اع 0-3 0-5220 7 .# تسيسلا وع لدم قو
 هل” م -2

 اة ناعم ع 6

 نا ع ورا لعام طاح تيك ل 0 و ظ

 0 0 هاا ديدي وماما ٠

ٍ 8 

 ا
1 

 و

 ليدل دب مرنم ا دعت عا زا د : ا ع
 ٠ اد 8

 1 قابلا ماوازعضاوأ 0 اوك دامك عل[ ايهكر داود ا
 0 3 ل
 ةقصسن ةمركعؤشوتةليقوأ اةيركعئرهوللا ارارطضا ءاذنايغوتاهلاق رسوم هتاف

 «© و ,

 ايطار سسرمه تنس( 4 .ريراجلا موييكعلا (منكع) تالي نكباا

 ْش | يوبغلا قيادي روق لا رمي العاوهو لجوزعمتنا لاق مالعلا اورلاعلا و ا

 يسع د 22 د ديس وب دووم 5



 ص000امااأ11ذ و:

 باح (مقع) راج ميلا فرخ رسال م

 ءأن نملدب هيف 4. .فرعملا ل تنقو ةرمكد عل رغد مقامّتلاو فرنش ركل عقلا بلو 7

 هلطشتت . نأوهو دوش 0-0 .«.كسي عاام 0 )يلا ومدقعاشيأم ماو باعتلا

 هو 01 ام

 ةيلعمكعي ىذا 8م "لئاوهوهربكع امماكملاو يعذب ىعس ومدن دعاتما بية لمجو و

 هنأ هناحي رى أثيدخفو ماكتناك م كا 1 خجلا و ةمكعلا باع ىذلا تالا مكعمكعلاو

 اهضمبتديشاذاَبايقل تملا ثلا ىلا ئوشلا ضن ةواسمل ارو لان عى
 رش ٠ الا ثيدسملاهنموامههيدب نب واسال ءنانأ ًرماوأ نال رعت أي 7 ضمبتفل

 نالدب ناكل اتا ياماما ذأ 1 را ىلا ةرماالو لخرلا ىلا لجرلا ىضشيالا 1

 ابقي اوقمولاشمأ نمو ةيلعالا اركي ل قم نو مسح دو ىباج ىلعناَدَتب

 هلاق هن رانا: بسن مره نعمل ادهىوربو دنس ةيداااأاا

 اهموكع عر زمأث د-حىفو هبرخاص ىلعا مهتما د ور «ملفه بلا رقاب نيح صاعوةمقلعل ةمقلعل

 ء«ء د عما

 ةماطألا فون نم ةيعرالااهفتلالادنالاولنخنالا كَل حانفاهت 2 ظ

 تعمسول اقم علا ةضافنكه ضاق هنع هللا ىضر ىلءثيدحح فو سيكلاب مكعاهدجاو عاتملاو

1 

 ىلع اهو ثيل لادا اووساذا|او 1 د اومكتتعأ ع نغلق مورد: لوقت ترعلا ٍْ

 ةيعحاقلل بحرلا كوة ءارغلا لاق وكما مك لذ ٌلكعرهزالا لاقو: ونا ظ
 تفلالا عطقب ىنمكعأاماو ناكلازسكر وع رد با طيران أو ذكع 3 ١

 لجرلا تن كعو بلا ىلا يلسأو ل بنا أ ياسا فوم ىلع يأ دانه (
 عقؤو موكعع جاو ةراكلا مكاو هلأحءلح قالهم كاوقل ثم ههّيمْكَع ءاذامكعلا ْ

 03 هدد و هةر ه2 وره

 هناعأم ملا همكعأو هبحاصاخسهدخأ ع ارنصن ملاعماعق ةوراغى 00 راسل /

 هنن تان لاف اريثك معلا 1 بكل ركل يلعقش يام و هيلع :
 رمل لعن كلا مكاو مكع عجبا فبما اجل ع 1 0 أ

 حسم ناك ىذلا كلا ىلع « اهنا ف ,.غإبأ 1
 عبرت هيلو نم حبلا“ « ٠ ةرنغ نبع اصلا عاص تل داع بقع الك سبب 7 هم وم

 نذل خادمك لوبان لاهم عت ب ديو رفاق اختتام

 57 ١ ةئياشلا لاك فام 1

 لحالا "ىّمعلاو هلوق

 لصالا ىف طيض للا يدقتلا

 ىف حرصديو مضلا
 بيذهتلا فطمضو سوماقلا

 هبتكررف خف ةلانةلمكستلاو
 مصم

 بابثلا مك مكتلاو هوق
 بيدسهتلا ةرابعىه لا

 اهتيقب و ءلمكحتلاو

 نادشتكب رحلاءناتمكعلاو

 ها بوش حد وهلا ىناج نم

١ ١ 



 ١ (مقع) “3 ميلا فرح“ هب قيعلا لصق" 6

 شيع لقاتل بلشل ومولانا يرام تايد مىدحأ

 ا قت مقاعملا ل اودع تدهش #* اهني 0 لَو

مرا ثد دخن ىفو رمال لوقت رعي سلع
 ام ةيا لاك 3 نا دوعن

 |الفنيكرشلا ليقول بالم هنياعلا ب لاا اوو دمت راش قر
 - م

 1 ليرد قفى دحوم الغد أيتفةدودشةرصلو مهل سات ىأنودصسي

 0 5 اوّساس اذا هيا يوما ل اقيم دونجدلانوعتظشتب الذ ضع فاهطعب

 ' هدو , 5 7 3

 ٠ : *م كمل !رلأ / ولاد خس 0 مقغم اهل اوصال ليدلا نم مقاعكاو لماما

 2 افق

 ظ ربك مدثالر سمير عشب مقاعمأ لضافلإ تيدو ْمَقْعََبوقرعلاو
 < ناف ةوقودسفءابملاللا اواضيىد اهطسو ىف ةريغصار؛ اورق املانم اوتداذا ىدنرتملا

 )65 م5 <
5-0 

|| 

لا لاو اهوككزتاعن نكي تاواهتسقب اورو اهوعسؤ انذع
 عدت هي ا.« اروت غصب جا

 عدم و

 [يرطباد ل اهليوأامعتفمَي اا 03 الذى َقوف ندهن

 5 2: ؛الاعال فسر لسا ف“ لاقلت بارو وط را

 9م و 2م

 رغاشلا لوقو * انوي ولادشنيلإع ةدعن افزع نيو مقتعي ىأيو

 عمرا جت با

 رجا بول وهلسقو الا رمل مقصلاوتااذا نال ٌةكعو در لاقت 1 رفت قا

 م : ” ةفايقاةلسنما قزي نياق سنا هت لاعم ودهم ةدَحاولا ولا َنَمَن 7-00 و

 5-0 و. ص مود مودم

 ا 7 مومدمفاوآلامدنمهن' اك # . هعش بطلا داك افروامةع

 لا نعبر لوقبب ذولا: لا ا 5000

 9 3 9 : 17 ٠

 ١ او دق 20 ة و 2200 كلذرغب نبدأ رانا
 ا

 لابو لطف هنالك“ مملوك ٌيرعمالكلانن ةرمشعلاو بلعت بلع

 داون لو هو سانا هيل ذل مالكلاٌضماهو ملكلا يو مالكلا قلاع

 مالكئسمأ عيد مالك اذهلاقف برغر نعيد مال تاس درعو لاو

 د
 ١
| 
 ٠
 ١

 ا

 ظ

١ 
 | صاف نيفءوريشن مو لكلا مدخول مالكل يحلو موملا فرعيال ةيلهاملا

 كت ت_

 . او ا © 4  ه



 مالا( د اما وج شيلات فز
0 

 هم هاريرثدعب # 0

 ا >

 : :يئعاللاك ز,نئادننأو ١ معلا هرم ولت مالٌءدو ديف

 ال اال اا »ل ترامس لك ناستوذمب ولت«. 01|

 قيس نا ر او ماَقَعْْرماو قمكعو مامءوكأ ل هبودلاوامتتو تع ظ

 ْ 0 - ٠ وزهو ذشنأو لَك مكداو اقم ناك امؤؤ أ

 120 *اسلو هللا قيمزر: وحبا :او ب ليم رامعلار ا

 ةغالقلاموو“ ولج( أل أو مح لاو سف أا» هر را او
 يداي عاسؤج هج قلو مستو ميل ءدقا لم قال تزل ا

 مهب رلاو: للشك ءانخد درو درحصو ار تنال لا همسي :

 قصناولاقأ مقعلا عب را ميلف ياخور طال بالغ نروثدلا ىههتلاباك قتلا

 ارظشلاعت قانا رغيتوةالمالاع رو يحس

 ىءآ

 ف (ةئالورصالاب مثالا اى جهالعبر زم واوقؤهواه د شاب ولد اعارط لك تالوألا 35

 لعالم 5 فال لاق ا ةريثكر رافق دال ف باسيل

 عسطقلا مقعل او او: كلذ ع :وهاخأو هانأ لتي ها ةامغم لل هت لاقو كلا ىلع ال-ةةَبالا

 ىلا ةرباقلاُنِملاثيدهن فو .ظرفتنو رتل ميول ملأ هنال مية لسيف هنو

 ريثالا نا لاك: نافارا زوم اياب مدل ترفل 00

 يف اوما أايبف كيال ةديدش * مقدر ماقعو ماقعبزجو هرهاظ ى علمي أذوب
 مصفأ 0 21 يات هدام اعلي ديا: قول ثلا
 .االمتلاب برع اسما لا هيلو نب كلا قا 66 م لاق

 ا 3 .اهنعزلا قالا لا ناطافع رنين
 نإ ءارخالا نبأ ١ علام عرمرم ميلا هسانقو همم ينام قيمر

١ 

 داو باش سابا هازال 2 اا مفاالا
- 

 2000 فارم نانعا دش رمد ارا !ماقعلإ جيت |
 0 مس مي

 1 00 . يضمها | ىلا ناز والاب

 اوقع محي لا منسي مع راج مثلا ظاقعو هلق مقنع ٠

ْ 
 و

 ظ نيمدوبسالا لاقي ورا نكي م تا كرا تت وخلا اهب

 ل.ءالا ىفاذك اهابهنمل هلوق

 ةدامف ىذلاو مكعمللاعبت

 ررحو ءابلانا مهنا هنمىدج



 ْ طماطم اطال لضباولرلاورات ارش نرللر يما ظ ْ
 : ةمسولا مير و ةعرلا

 اهميه سوو مات 95 و م رد 9 نعي اذ هم 1

 زرت اعلا ارا لع يار قر ملا هرم دش
 7 ا

 الاخ ”ةيبشنلا ىلع مظل رع لوا ةرصن نهرب زكلاؤتك عاني امو ظ
 0 وو عريعر << موبزلاع ا 51 4 4 "1 زغاتم سلا لوق هم وف قرت نا

 4 ١ فا. ه 2 ءرب و .هرور / هم 7 5 همس ه6 هر

 يا 211111 #* ..قيفا تطوع الآ ول هش
 اا # ىلا . :

 لقلي ن البخل دبدش ديد مضاد أنو قولا مايا طاقم مهن
 نهرا لل ٠ ٠ مهاتعلادب رب اوفمَعْنِم 7 مانع فءاراجٌن ملدا. ل وو هبا

 ناكضلهرب وذل هج لاي انابيلا ولأ بالام ميقاعو

 اهلي دمفانعتلدكو د همأينل تاور اهطسو ندا اها ىقلابنالا
 | قرهزالا تلا كاذكو شاونكأم مه اشعنت عدل وأ بيل موال ةلاتك

 ب امور امهات بسمو 7 ديثنأو وبل ممن اراتلا به هارعلاوموهرعلا مف هرع هجبرتف

 ْ 2 مح ل 7 تلقت قوقل مزق مضاو غلاما ولا 7
 314 مو و ص رك - 085 2 ومر 20 ت5 مو همت

 ناو هموت 0 حسا قع اه ةعيهلااهمقعوا ع و اه ةعوامعع تمقع

 اهب ةيبعو حي انه 6 ياو

 «ثرفعو مهَع ىهفل م ماتم ةعوكنوشس نلف تعسف اواني تناك م مقعو

 5 : :مطسقو نق مدلل هيفي خم كسا ازغلا ا ككنعا افاق مشوا

 ص - سرمد

 00 »* هاش "مر

 . 6 نك و 4 ى :رذ ةودنس ءوم 2

 ريالا لاه" يقتانذ نووأو دونت 22000 031 و يمر #*

 وم رك <

 ةأنقلاو" مكب تتعالج رك ةريضأملا مالك ق مومو يفعل راو هوو رقع

 ظ كافور تنقلب داهتدوددسا 7 0 مع و مقعالنع



 به هو فلما تعيس اداء
 رعاشلالاف الفال تدك وذاهبتشأ امو روبي ش

 راصالو الالباب * ل اهكساويبوو اب 000000١

 نافع ءاني ىلعوهو عملا نبي داربمبا نالثلةزاجو حاولت بايو سبتادبشا]

 ى أمال مَ الا نأ كلذو مون «لص هج يعذ يم لانأ يناثلا لولو, ههشأامو ناجم '
 5 عم هد 0 ل هس ا هد 9 ْ'

 وهف مري ىلبادامطعلا مرنم و نوكين أذوب ميرو ومو روما هلع انو اهم

 05 1 د يوو 2 5 < )و - 0

 نلغد ةفداصا نوع ةسعط لسان وح يره يع

 راحتنا »َ 7 00 0 ر ناوين هةموو سارع 6# هر و5 يت 5 هى

 لغاذا زال او ا 5 ذمه ىعتب مدرة

 قالا اطر ااا زدعاهاا ضان مرسلا رف اابكَ ريق رشا تكتم

 3 دال اوس ”رالا امن ومكة ديد سأزقاكذلا ف رولا هال مطعو ةنهباَ 1

 نظام ءايبصتلا,مةاوقولثرلا متعوهوةادأالو عاسنآا ل لخرلاْثسعمملاو

 5و4 و وم تهدر

 نهَدعلإ ىلا اهمدن ك0 وءاطلان روكشي كذاظنن طبلاَةظَع ءوءاشلا نقرتفاب كدُطت نامإلا ماتو

 نتهذم 7 وك أ اف لك اًمدوْ احْدَم ن وكس, ازا دوكيانناو معتم

 لوقت .هيظتزاباناولةنب ننسي امو هلأ ىلا هطدسوةدكرح لسقأو هقيقنت مم نشوملإ

 1 ة8ةدع سا اوه 117

 دقلوقت :نأر روحال 0 ووحت اولا اداب دوال ودخول و تلختوألاوب هي نيسولا دل
 رو نه سىس م وض 2.417 2 0

 هبلع سقف -يعدح 13 ندية قوق وقد قَد نأ روحوا مث برس دج

 سا داس ©

 ٌةديدنشلاةازانلا سس اَوَمهظعلاو ل تلا يدنا هسماظعو هع
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 هازل لاق و اع را يمت 20 مالا و ديدتشتلاب اعلا ةماعلا و
٠ 

 اع لع ْ +حااو 1 ؛ 2 : هلوقو نيل كب ةداظعلا

 م 2ه< ماع

 ا 0 ٠ ايان لان[ لنافألاو 4 من جناو

 سر تعانيه بتقو مدللا هنا : كعئذلا مقعلاو ةيظعةرغاد ذر أن ةدار

 4 2 0 دج ْ . لاق و

 87 دى ور

 100 رع 1 ةمبادهلا كتر قس: نوم 0 ةماعتج أنا يل ليو

 ٠ 7-0 1 1 ةناظعلاو تر لا ترم 3 ةماقثر ل | اذا

 انين لابو خيااال وو ةلاغنلا 7 دضو ماظعلاددعاو ةداظعلا ليقو

 اهظعهملظع 1011 ايفو ع ولاج و ةلاجم - عج ىش هزم تالا لَخو وع هللا نا
2 - 

 اوكف ءةغشملا نقلل زعتلا فو: ضان وام . كلامو .ةالطبرَص

 قاننالا نأ از "انهو ذيسوتلا ىرعزاا لامك ذأ ارقي ا ماظعلا

 اديشوتلا نمرود تودح اولا 0 هبا ىلع لدي تالف ذاف ماظن
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 مضعألا نام م لن درطضال اك اودع ى أ و عار يضلل تا ارفئازتمالا ١ ٠
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 0 ءأىأكنلعُسْمَر هو مدع نافل نياق ا قى هننامرعفَم ام

 زل فسانلا ىلع لخألا تامر ءلب ارب عا ا يحوم ةمزعلا وار

 اذان اولسامز رع "اذا ىلع مسه "كقار رلاءز 2و رامز راب معناتها راطقالاىلا

 اهفدقدصشبناذوصتللا تانكظرإت ىلع رءامدويحلاعا ازعواهلع ميسي هن اكليل حرس رس

 م د

قت تلات الان لزوارنا ثدي آقلانو تيتو
 ر



 داصلابوه (مصرع) هلوق

 ”لمكتلاو لصالا ىفتلههملا

 ىو بيذهتلاو مكحماو
 هسع»ر عومطألا سوماقلا

 هررحو هرطناو ةهعملاداضلا
 .٠ يعم هأ

 لا مهارعلا ئرهزالا هلوق

 بيذهتلاو ل_طالافاذك
 مهارعلاو لهكتلا ةرامعو

 ملا معانلاراثلا موهرعلاو

 ىتعم مأ

 (مزع)ا :1/٠ مملا فرجت أ .نيعلالضف ع

 دخلة درعلاو لتفلاينعفلا لوطا لولا مز ءلاوالكو :رءلاوومللا ليلا 1 لغلاراتلا

 ”سوع هما ه7

 د درعلل تلقاذا لاك # وف اهاسج مت 5 حاملا لاف ة رضا مدر دلو اس

 . يس و لم -000- ا 0

 م أ سد 2 9 1 م 8 3 220

 ” و ومع وا وم ى هةموو: ى ةدمللاو

 يدق زرع هدحو 20000 نا * ل فرار هب

 تمرير ليقةنزألا تا ىرهزالا #2 انوار اذو * ىرهزالا شن و

 513 ِ 1 موك نيرانجت لاو عا ةجالام ازنزعألاو هن ولو جرا تدع لكلا درعا

 سم ورب7# م يد ه7 ه

 زمام  دزكلا# رك موفد هلام. ُتعدْعَت نمنع

 رواها تدعوا دا:

 (مدع) تاسا- لازما طاتتك و نيانثلاتادخأ ع ةراناو ايلا نلبس

 مرو اوهلمقو' طش ايلا ؤهلئق وعلا يدش وعلا ءاص درعلا ومر

 "از مساك :(5ع) ليصل موس ماو زكا الا مصرع ط طيشنلا

 اقلولاؤكتر ا دز جا لاك لبالا نم ملغا
 2و 2 © دع

 مهايعلا هلل ا لاجل م.م مه هارعئ ل ونرش
 يآ 2

 ميطارعلا هلا ةنمرلاودلاف ماعم هامهارعدبلاذترافو * ةيو الاطر نبادتنا

 لجنارغلا 5 و ارعلاودرما توعجريو 35 0 مال ميظنلا جلا مور لاو

 1 ملا كن محارلاومضارثلا كتوم ةماظتك أمها رع ةقانووها 2 مقار ١

 ةلشنأو ين لكن معانات مس هازعلا ىرهزالا الو؟ءاندرو أ ىذلاخ لاذ كناوشن :وملاو

 و قرر
2 , 

 معارعو ندا ازعرمعبسار هلا موكلغلاكلْذكو دندشأا موهرعلاو »+ اًموهرعامه ا ةعابصقو 3#

 < هم نمم# م2 ورييع 8و ى

 «٠ .اموعر 0 ل 6 ماو لا متشبلو كولا نس وز مقرا مهارو

 ليقو ةيظعلاة نسل للان ممر ءلا واهمسنج وا ميول ىف ةنسنلا لالا نم ءو» درعة تس
 مور هم

 ن2 عزيالا ىلع عشب ملا 000 مولا قوهرك نجلا عن .هارعلاوةمشاز لا

 مروعا © - 2 موو 7 59ه تع

 معلا تلق ته دايز مب ١ ا «مو

 1و وو

 ا 04 طيبا ررو 35 « دا

 زهر ماا ل 8

 كتنيض> كني >> يهني تلال ل ا يعج فس دش عييت ف اولا.

 :ي ٠
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 امامة غللا لها دستعت يشي 1 او همه هج بف ةرعثال اوئك لا هللا لاك دسكاذاث يدفن( | ا
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 فا (مدرع) أ امملا فرج « | نيعلا لصق 1

 سدس اسلسسلا

 نر ؛قرلا# ناسا بدلا لص صرةَوعلا فا الانبا. ةَربدلا لو

 ةلايبلا ضر :راعوءايشذلا مان ةيمرعلا ىرعزالا لاك # مهلا قمع, ضرغلا ضاع 5

 يغارل الاف و هرعم ضر ةمراعى :رهزالا لاق عض طوقا هراعو امي ندقو لاما اهلباش

 راما راما لان نعام ةاراسلاةم ناعبلآستأ

 مراح ًأنرمثيل ىرعونلا د كنأ أوةرازق بلا لرد صمةعرعلاَو

 رادو ام نناكام 5 نيام عام عَ وعلا نا: 2

 ينيلامو هودبِضدلا ايو ريو يرهوملا ارك ذاكر مشل ل ءلو نايا ةغبا ناله قرب بالغ

 5 ير ادشنا لتيار رار

 انفال تاما .«٠ ابامرحا دل يبوسي.« اهناهتلاةو المرسوم 1١.١

 ظ مناور اند تلفل تدل قعد 2غ نان ولعلا اميل رعالابإ |
 سرع © ضرس 20

 1 3 مه تدعو ه ىبننسيالالا
01 

 تول رام لم .بابج نشل لكل ىلع عني# يرعلا ضع لاقو ١

 ويثكا ا - دامو قبل اق ير جدير نوكت
 ه2 ممو

 مراعن سفوان ذئاعلا ل * دقاعن اثار نمثدت
 مدع خا

 و ه7 طوس يو هو

 مْدقْمْدَعَر 0 0 :لينقؤأ تامرَع ءو اًمارعوامراعاومددقز راغب لينك ةيلكمازعؤلأو ئ

 قا ميملاوءايلانة سرع ىهودق أع 1 ىلع ىأ نوع مع 0 لعنة لاقإن هوي لاغقألا

 | دمار مكرالا يا نفنالا راد مرعلا ل لقو ىلاعلال سلو نانا اانا زو أ
 أى كره الا اهيفةغلهَس 20 0 4 000 ىلاةرثا لالا قير ةفشلاو |

 عرار هفاو نلسلاو ع لهوا بز كييئاو نارتو نول سهلا نهىارعالا ننارع ظ ظ

 اج صوم :رعا اذا ارشطلا ىفىَصق هنأ هسنءهتلا شرم ثيددف 06 نع“ هيلو ١

 لنق رقددعب تاعاقت ثاواهج رثهلزك ذو الو امام وكي ناداججالا هيلا ىدؤيىذلاوأ | ظ
 2< رت

 (مدرغ تبدل .رعلا ىرهزالا ةاؤ راهقرف ضبع ىلا رجال || 1
 1 وو .وريور

 ةبقرلاديدشلا طظلغلانامدرعلاو لضفلا ىف هضأو رامشلا هيف ىذلا قذعلا مدرعلا رماذرغلا ْ

! 
 روادو ع ورز # هس نهرا نائإاو

 مدضلا مدرعلاو ديفا هع سدر * همدر عدم تقلا سأرلا ىلتعت و * :ةيؤرلاك |

 علار<-

 ىاكمردص»لا ىلةعتو هلوق
 بنرضان د دعو «نلمكستلا
 ىيصم هأ ي هعدعمتع

- 



 جلا ةرك الانامر-لا هلوق

 :يلكتاولصالا ىف اذك
 سوما ةلاىنو بيذهتل و

 ركحالامذلاءنام هرعلاو

 هيض وأ ررحو

 (مزخإ]لا ا. مهما فرح فعت اطلعلا لصق[, عج

 ميفتلاو ةقرعإلالاةيالعنإلامهشعيبه ذىيب نيالا ردي ون ءركا ف ةطنجلا نم سدكلا

 ١ ئلارل الآول ساهنالؤذا هاجر فاح أما اهبل هلدنةمرع

 1ْ 34 0 ْ رداتالامرع سايدلا قد »* رزان قير الاةاَرعمُ 0

 5 سو )9 -

 اهلل جيلها اا قاما رمل حاملا فوغ اهني رواسب /11ةمّعلاَو

 ٠ الاخ نيون 12 1071 «ىيعجلا ىربنئادشنا هم هم :رءاهدج اولاقنو

 1 ٠ ( 97و25 صو

 55 امسح نرمي ومر 2 ذب رام ضان اس نم
 - م

 َ با رلا ضأن ْمدمرَعلاولاق هه. رلاودواهد باتا ذكواهر شقور عضوا ةغولاو

 مز عيت الار هادا اوال عجب مرعلا ليقو مو عمباو ىذاولا بصعيد ةرعْلاو
9 00 

 ْ ا 1 ًامالءامسأ نمو قرهزالا اف لكذلا درب اضي مرعلاو ةيدوألا طاسو أى يت سايحألا

 ٠ أقيق معلا ل .سوهلعاةلنسوافىاعت ةلوق هتمو قابل ىذا مركلاوةبعتلاو

 : | لاقي ىذلاوغو ىرحزالال ات م-يملع : رك لا قدب ىذا ازأغلا ىلا ل قو ثدلاو أ ةادملا ىلا هفاضأ
 | ةَستوةمفلاقسسموقناكو ديعئارطلالو رعلا ليقو:دا وماما لبقو 3 دع هلَودلدن امل

 َْ دي

 | تروا ادلوا ا نعت . راها ىلعو جرت مح ا را تناكو ينك نانو

 تلت تكا قارا مشلارابعن نمغيلاحاتةاماولس رف اقرا

 مهاعوش 3 ىف طولا الذ رقيق ءابلا نمل نوح قامو باو ولم كو ذر

 هموث 6 9 د ء عدم ومع -

 ش ناك نحل فذ فاق مزعلخرو .لذقلا حيررملاو الك ما ارعلاَو مجامحَ در ةركسلا

 ْ ا عقارات رمل لايعرلا ن تيافانجا 4 عج

 0 ا د و -« 7 هِ
 0 تا 1 !لعيسامرمارزخ نةزئكلاوهليقررتك مىعرع شددجو

 55 هم ءهرعم هام 2 عدس

 . امرهرع ارعواموحاسمناج ه اهند وع ماعتلاد اجب ارادأ

 نام: لاعب هزالا ةيهادلا ةزدلاو غاركن عل كيدش مضر ارو 0 شل مارعو

 ٌعرازلنامرعلا ناو روس .مهلناك متو لاوقأ كفي غراغأم 2201

00195 4 

 ةيلابى نبل نيمارملاوامزلا و قرنا لاف مير علقو موعد جاوا ةرك الا لقو

 0ارعيشلا ع اوتار ءلاتءععمو لاف خجلا عج نيما ارنا لاجدو مرعا لخب لابقي

2 

 مقربا مراد - هملاو مرعلاو نيمارعلاريظتُنيدانعملاو دولا عجْنادهةلاوُنيدانعتلا لبالا نم

 لوح
 مك < نلل نير ال



 اليخ (مرع) ا . ميا فرح * نيعلا لصف '

 ىلدتولاروثاب ذيله ىلا مرعلاو لواوهو مارعلا نمار "اغلا لات ظ
 1ع ذيخام مرج .٠ طئاح ةةيلَكا نكست هلى ظ

 م هدو

 ةقارع ملغم ارعو ملا بيَط ىأةمر هلا برع مكر ورتب" نا هلاك مسْأامَرعلاو

 دحاو قارغلا ومازعلاو مسللا نمهيلعام عبوة 11 هقرعتامرعهمرعيو همرعي هوعو

 تع ةورصلاو معلا 1 ارا ماضنأ,مارعلا حاصلا ىو ار ىلع بكن مراقب

 -.لافاه « رشق ةرصتشلا م اوووي ياقلب هفتا رصشلا لبالا أ

 علال 0 يتلا يرن ىلع 50010

 هلأ ىلع و ةليرلا كشنأو مارغلا عيبوعلا د وشق لاقي لاف 2 هبىرعزالا صو

 1لافامرني نو هم توعوي اذ انقل ظ
 ظ ا 5 دالاس ئقلشاو 97 م ظ

 نارعالا نبأ لاو ايف دع يسرا

 008 دق ناَعض هر الا م الغلا تاذيدارأ هنأش نم يلام اكتمل هلاقياسغا |

 0010 هوي لال توج تركك الءانعو ىرغزالا لاك يعششتلا
 ل 6.١ مو شو كن ع

 00-3 قب ناري ندا هم طب ميقا ليقو ناك ثكأ أق ضاسوداو نط و

 دلال ةيلا عملات دقومز 3 لاو مراوكذا فاوسلا
38 

 مرعلااهدصا ص قافآلاَسْور 5 ٠ ضابط داعم 0 0 1

 شنكب قطا نعش دايمن ءفىوررو ن1 موسع اهب لاقط هليل

 راو نيو وذ 0 يع

 ' هه 22 وعدد 12 م

 كلم مول و و هوم -عه9وهددعو

 حاوز أري ءامرعزشانت تن 5 قدام نارام

 ةةطااو ىرعم او دن اضل ةاشلا موب اب 23 رداوورعلاو لذ (ُ هاج ماا شيلا 1 ا

 - يح وللا

 مس 3 اية مط

 ك1 و هه

 مالا رتالامرعالاو # معلا عميطقلا ب اي ارتأت سرلأق
 07 سلو وذو وقس 3

 عل

 و , سس اي

 جلا مال_غلا تاذيدارأ هلوق
 هداشنالىرهزالاةرامعهذه

 هدشنأ اومال-غلاتاذك هل

 يعم

 1 ضنك اذاني أ عيطأو م موه مسالا ديل امقئاهنذا ف ناكاذا كاذكو دا

 ْ رييعتشلاو ةطملا نمرايالا مَ [هّلآَو عتبالاوورعألا ضربا و توابل

 لاقف رب رصد حالا ةئيهك له رديف ىذلا سوادا رعلاو معلا

 (رشع سماح برعلاناسل - 59)



 لاقيو مودع اهدحاوهلوق

 دادشك ماذعاهدحاوىف

 ىدععم ةأ
1 

 بابنمجلامرعدسقو هلوق
 3 معو مركورصنوبرض

 دعم ما سوماقلاف

 117 د املا ديجي دج دل افق 0
 عسعتخ تخت

 قضوا مدعم نأ للك ضاعلان ورعنب هللاددمعشيدح ىفو اعد .طبوا فب

 قو وهما هقول هزني ضلع نمر مادحُحلا ىرهزالالاهءناسلب

 وع * امّدعِلاو ناو تيت فمع * ىئاطقلا لاك تنمّدَعلاَو لكلا قرون

 مسسامادَعو كام ةدلشسلاولا ضل نم هرصش متاذعلا و فيعصت وهو ةمعلانيغلانةدسعوأ ولا

 م » ةرب رى اس حدس دع

 || | مدعلاو ِهمّدُع أك لذكو هعّفو سفن نع همْدَعوأ اس قسالمذمدعتومو ناكممادعلاو لحر

 | انامقنتمأ كيما ملا اةانؤب يرام ةأرااولاك كلذنءَكْسْدعاللاع عملا

 !ٍ مهد شرم مار( رع ( مودعاهد ناو تيغاربلا ءَّدسعلاَو عانرالاوهو هوركملااهآأس
٠ 

٠ 

0 

 مه ١

 ا 1 لدن ةمالسلاك مم 1 1م 89

 دعس 1 هس 2

 مارعا ين ىلا براثا 3 ع اناوادِءىصلاك انإو

 دعم + .-ن وج دعب
 دولا , ةدم < -» 5و ع ع ه .2«وص

 سدالممار ءىذعتو تيد 03 ةينفويسةزسدق كوع هلءلؤ رخالاهو

 عجايب حلاها برع للا يرام ءلاو

 نيبو نيعارذلانيي 032 مرعلا كالا ن تلو
 ا 4 : اوكا 2 9 5 عيرملا

 راما ارعو تضفلارممار رعد رو رند معينا سنالا مرعو هدر نم

 2-ور

٠ 
ِ 

 ىنقثلا هبل دلانيالوهليقو ىجرخلا ”هلعو :. - 1

 ش ظ . ركل ىلعنيلتالث انة ن أو + ىتمارعف اكل اوُلْعَتل

 د

 : دةمو ” مس كك

 دشنأودمشامرعومراعو هو
1 

 29 < 5و

 مراعنا سلو فكة طسب 2 راحت نءييدي وما ىلا
 مدمس © ٠

 |ثيدحفو راد ديا ألا نم مارت اول ل مة يح لع مالا يلع ىلع ثيدحىفو

 ] ميم امل فرعا لاهال رأ ءدعدقا ىشيركبأ
 م 5

 اضل لات سرشى أ مضل ارهاب مراعىبصو تننافو

 رابثألا تامزاعاهلعْتبَد ه راغبا .اوندبن ماها
 ىع - 517 تو

 |ريرشْس يحى ا ؟ مرار هراهات عا ةقاثلارقاعئتود-- قو تابرذكورتو تكفل

 6 َ ل تدي وم 8-9 .

 ارو ارو رعي روان رو ئبشلا انتو ةسسار شاول هسا

 سل 6-4 859ه ةمدسدس ٠
 عر رعد رعو رعي مدقو ل هالبا مرا كارعالاب دسك ل سقورطيو حىع لسيقو رشأ

 لاوو



 35غ5-د (مدع) 2 مملا فرج ها نعلا ل ضف 1

 قرملاويطعي زج ادم * دانت همس سْشلا ١ دشئاو فورم

 31ه و س رسعو

 مودال مك ك١ رهاب و 11 سيسكيإ ٠ اود تاك اذامودملا ب بكيت ال ةلاقيوأ

 ع هلاهناو فورعملا ميدعل هنا لاقيو هتيم نم أ معو طياتها مالو منعم

 ايئذنف سر عاشلاالا# موردملا م اظعأو دس كتلاو
 و - 8و

 253 امراتقالا هلام # دج او بسكن ممول اه نوسك 1

 سمس © -

 بعت اجيرش هلا ل بال 1 تشيد بيلا

 31 مرضا نقاشا زف هيلتون دعانا ءاأزأ

 و

86 

 مود علاوهد> ولو مفمهلًيتعتميلو الالب وانلا ىلع بسك نوكيف طمرة

 انيزٌتنبكل وقتل وعم: ىلا تعمم وكي ثلاثلاو يناثلا لب وانما ىو لاف عتن دك كاك,

 نيمو ل والا لومشا لش مهدنع مودغملا أى ذل سانلا يطع ىلا ىنعفمسيلطع ىذا

 ا 3و <

 وهفّوجتاذاةمادعمديمدعوفاثل الوعفملافوذ-2!نوكشفلاملا# ءأ ارقغلا ىطعت ثلاثثا

 نم عون عادهلاو كلذإ ل كتاهرئاسو سأ رلاءاضن ءامان ءةاثو ءاضرب ا 000 و قع دع[ و 9 ١ ,/ هود >7 1

 هؤام ضاخفه لعن وعزا 'رباوناكت و هرمون رلارخا* يخوت ديلانوكي طا ئ

 ءامْدعُبأ ول ىهو ىربنيا لاف مكي ب 1 مولا ىلا كلذكووف مالسالاّلْ

 1 ممادعْنم كمون « ةماهالنأ نارا ١ .”قيارلا لاك بزعل

 ان علك لاو ضل مَدعلاَو صوص مودع مدع سرفو ا امَدعمدعيمَدع «(منع) ظ

 ناتسسالاب لاو ةشايْمدسل ىلا مدا اعاقة ينلامونم سرف لاقي
 و 6< م7 و م هم 267 5

 نم ”ءاَوللاءدلعلا و وللا ناسا مْدَعلاو هاو بالامدع همذ عيدنا سلي ه مدعو 1

 .. نما رخو لاق نوبناعلاو 0 ١

 مّ 001 راملا ىلع اخ راو . ىبن اورام لهطلا ىذ قع دوخت ا. نت 1

 اي الا ذل عبار ةسال هيما 15
 هم هب --.

 مهافعلا هيب ناومْدعْن ما ادبي ءاراجن م ليطي

 مي و 8 20

 هومدعالا موب «ركالف ارب /ناك الر نا ثي دار فو هرأ ف ىأوابتوهانع يف انهتكلان

 مق ورا بانلكهنيغدقا ىضر ىلع ثيدح هنو مالا |

11 | * 
 توج تلا دب 2-2 7-2: 6-02 كجم تسيسسام_-

 ثايب

 نولوقبو هل هكتلا ىفداز ع
 ديدشتب ىأهومدعدقن الف

 توم هنا اولا ىأ لادلا

 نملكتملا نم ةماعلا لوقو
 باوصلاو أطخمدعنافدجو
 نينبمىأ مدعفدحو

 هيدعذ هبتك لوهحملل



 حلارلبالانمتمرعتلاو وق
 هبيدس ىف ىرهزالا ىد
 ىفيإ_ةمونيسعلاث يلثت

 ىسععم ها هلمكتلا

| 
 أ

 ا : : زال لوقئنحمو ميمو اقوا هموت ْ

 ا
 ٠

 0 مدل“ ىلاافزتا وا نيعلال سف 64

 | رفقا جناب واظينوومي وتو ايوا عج قل

 ةقانوموظدسشلكل قو ديد مركزمغب ؤدندشلا ظراغل اضل ل رارسكلا,مرشلاو

 ساد 27 ”يوءو

 | ناتو امبالا معلا * الباَةسالٍْ تامركم متل او أ اك ةديدش ةمرككم

 0 اًرساَدَم ردا ربنا لاق ع ارنا مرو انما ىلا نيتنسخللانيبامل رق و
 وه -

 فريح نازح ئنزكتالا لاعبو نكسه توزع لا
 ه هوم 5 همز درع 7 سودع . كه

 همرع مرعب ةيداعبئذوأ « ةيربتلعتف قدعباذاامأ
 0 هاج مام ذ رمادا ش 01ج و 8+ وبي د دوس دك ه

 مدع وهف اوان 200 نيا اك مداح ةوزوشلانادففمْل و
 هدف

 ا مكعلاتلقفَتنقَح م ياس اخ سور َدعْلاو هريغهمدعأورَمَدفا اذامدعأو

 | دن اود رو باول ط ادخل كاذكو متل كف كعب هلو أتم ذناو

 ديالو لعبا نئنلا مدعو للعال يدع ل جرو نزلا و نزكباو

 2 5س

 ليقف رب كي يبا » تاق

 ا

 اكرم اذان تا مطالع سدس ا :ءمضولاكاذُ اوأو بوق 32

 ظ لاك هلاثالمدخ ولع : وهف ة عاركر نعمدسع ادراصَو رفا امدع ءواماد_ءامد أو ىف ا

 6 ه م25 م6 1

 ادار اوازرسءؤارا تءارسدعوارمس قاراسب ارسن أو اريشحو اراض الخ رئارضحأ هيطنو

 ركد ًاوارعشو ارابيا وناخذ وذل فولط لستار

 وهدم سْنالاق لقتلا» لتنازل كلذ ملفا لبليقو لاك اك 1 راكبا

 ثيد_للا قو هامدعهعجو هللامالىذااريقفلا مذ دلو لف ردصم سيال نال يلا

 دم م ءقع 0 را

 لوو ؛هعئمدمدعاو لغاف عت هد“ ىئالذلاميدعلا عوأآنالو دعب نصمم

 ظ

 ظ

 دم وع

 كاف ىمّي علال قا ناشقاقا قست الون[ ث مدعال و رافد هميم لج .رلا

 #و.

 ارو طيان نم امدعمالواموي 3 مجرالوك رق ىذ عنان بدو

 نوكيتانوجي ناكرزالا ل هَ ابا نك وكيف ةاسهلآ سي لاس نمر تيا نا ءانعملا ظ

 هانعم



 ءلم (مرخ) 1٠١ ١ ملا هفرج .» نيعلال صفق...

 داوص ين مس سس #9« رس ار سرس

 هديسنبالاف تينت ىح بنعلا ةيح مهلا ةقينح .ونألافو 27 بنقاهجرْش عيه .٠

 اني مفضي بن وذو أ لاكم معد كابن زاك لوك أم ف وحق ناب املك كوالا ميجا

 2 و ه- و ء م برج مةسو ل و و6 ر/ صم .ى هضصد)9

 كف ورم دعم هرمصت سمسا اهاصح ق دقو سم 1

 هتدغو هته ليقوه رخل يقو هلرثك ل مرلاة معو ةاوذلا نم تدم ٍدكردطلا ذي راما
 نيس سه ةمدك نه

 قه٠عئدحا ندع تيا فو ىبا دارعالا نبا ن نءاهذركثالء امك ”هلمر واهتم دلال

 هوو

 لاق ةيدوألا ىفُتئ ومد تامَدعلاو ةوحام ىلع را لملاك ما ةَهمار

 دراءت املا نمر أن نمل ُنَدَع 4 , داودوأ
 28 وو 79 2 دوس

 لص ًاودو بع اغيجبهمعوتننذلا مع وبالضل اروذصلاَت املا وذعلاب ة َ ,راجّقيرفضيأ|

 ىنااخولان م ٠ ماسقألاو بيعو تك فءابلا م لدبامهيمنأ ايلا 59 1

 327 9 مرو رد ا د ءدوو د
 قولا نم ةمديتلاوز.عونأ ل اةةمقأ مدمبأر وتوصل عسا اوءاملا مصتيال أسف شتبال | ١

 "وشنو ة 3 يلا لششدبدشلا ش

 ىَرسلاَتفاقْشْح تابع 5 اقلك تاو كرايَتأ 17
 و

 (+) ابطا اسوم اغار و ليللاافرتسف ةضاملافسُعاَو قيل خول |
 5 و 0

 ىننقلا مدن باعكل دمعك د معامل ةسوظعةظلغءاضعلا نميرصن رتل و :ةمرخلا ||
 ه ى4رووزل

 الا فتور حالا لات مضمر مب اا ريوتمتلاو بيلا ةفتحو أ لاتو [

 مرهم ةفينسوت لاهو هند اغار هموم ئىهو رمل يقل السا م
 هم 3 ىو ةومو و ه ىدهل) 6ك 11 ل 7

 ركل !فنوك ١ ”ةطوطُمما راكي 2 . ؤدمرختلاو وعز فعملت ذ دفا ثكلابضقلا |( 1 ًُ

 رك دلال ضأ مرخشلاو 2 لأول نيام عقاد نس راخكلاو يش ياض »و ع>وو
 5 3 مو سذ 5

 انف مراقسو ذوهبنفضوندقو لأ ليقد كذلا مزاختلاو ملا ةدغ ناني 0
2 

 و) دهم هم 6ع ور ءموسو دق حو

 هميدقاس ةدع ابكت #ذ رق ل 2 ةياقرلالصألا| ١

 5 و 82 وسو |[

| 

 ٠
 لاب وب نعل جدلا ََت 0 وةدشفي 0 هردعلا و ا ُم 2 َ

 2 سلا 20

 ا هنق رهام ملام رد #2 ةمهدكو ىئاوذعاذه

 ْ دشن ديدشلاو هدعلاةمرعلاديردنبالاق ||

 و وىورو)ل دور ذك ةدعور# ءسذ

 مضلا,مراسلاو ىزهوذلا ديد مراكو مرعو مرت نيس # هم رع مرت ةيداعديستوأ : أ ا
5 

 نير ىرنبادشنأورك ذلا نعي ك“ انجرولاقديدشلالجرل
 مسا

 ىدلوو



 "7 لست لحالق .

 (مغ). ١ 2 ميلا فرجا « نيعلا لصف 6

 ىو
 دوغ كاوقن ماكل دَيوتداو ا هباس اذىذا قل بمزج كربلا ريدسلا

 ) هته ع مو»- )ول

 ذارئالو لاق ةالقلا عطى عبو كت دج وفثرشحا ىتلاةمحشم اذ ةقان كلدكو مهلا باص

 نكت راو كورا 5-5 جا طنا ماواب

 تدوم د دع 5و9 و2 2

 هرقل عراب قمدل ول رضاذاهنرق مكعنر 0 للا 0 وشل ةقانثلا موحعلاَو

 ا اامىأاذك ذم ِعَكْمَمكاملاةرودب رق

 ماكس ةرعم ف ى ضال اوه را كالاهناكىأ أهم ب ثلعفات الفتأ از و و

 ذب 9 : لير براق: ىدوبي 0 د

 < ندع ندا
 ع مو- ىواظت -

8 

 - ارى ليكى يعكم كت لاقف فار 5 5 رىهسلادوادون لاكي وأ واف رعى أ
 و< 1-0

 لاو هقرو 3 ام فعلا لص نمل لاقل الا هنم قبل ىتحلك أئذلا مكمل او لاك

 عكس عاذس جا واق اونومللا تانيا ءالاننا لاف مدع عماد اهاباتقو لب الاراغص

 اهنالتاججاعو مج كار نست لبالا اوىدالاو 3 دلاديقىوتس اماجنم يل اذا لالا

 .30هص9 »وع

اقو تاعباملا تك ثنكو هلوق هنو عاظغلا مَ
 3 تالق ثق رد معلق تدعو ل

 ا

 نوي اليناللو لوشا 1 قس رخآلا لارا ن وبس مهواهتمت دوضأ احر هال اقذف ىهفاهل

 93 ةءم هو 9و عع 4 جمض 5

 لاكو اع ررطا كوادر كيو تاسعا

 ليسن الئأنآلا 3-5 : ٌديالصألا مولا لدوع أ

 م اذهل زل لاغببمقو بتكلم لئمةمحةدحاولا ىلا و رمثلا ىون وتلا كن 0 ظ

 هاللون 5 دلك اشي ءاحشلاو ةونكستلا# مك هلوف: ةماعلا وب وقعب لاف مع

 دج هفورس لع نأ لأ ثم باتا ترو لا
 ع و كك

الانباد ثنأو كلوفرعاذا فولو نوُمَكدعل
 5 ل ىلسالا“ د ارع

 ش هك عم ءقرلا قل + مهني لالا

لا لاق رهثركت أو نمت ا ذأ ةمَفمَتاذءزتسغلاكو
 | ىلع قبو وقو نسا ذىأ ىرهوم

 ل ف 850 ساأتملالوقءدهاشو ىرهو+لالاق منمسلاانمب

 0 ليو ءنشب قطا داعأ »* و
 2و 208 ٠
1 
1 

1 
| 
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 ض مالو يس ف لول اوداَتملاو ءاضعلا مهلا هللا لبالاو: انانمالا



 (كمع 0 (مع)ت ارا" ملانفرسا و !نيملا لف
 ه] ىى6 هس

 جياكأ يلقب ”ءارق هيلع ثءدعتس فضي ك دح ناك اذا قلاده بعثره: ضاعت نم

 ؤرمالاق اهائاسناوح نع رادلا تميعتسا كل ذكوُةمع ب قايطتلا ًارقب نأردسقب لفة نياع ظ

 لئاسلا قطْدم نعت مدساو نيا راها دصومسص ٠ ١ شقا |

 اتيت قو لكس طماع نافأز هيفادعإ

 وعارف شقت« اهزط ل ولاستك ل .٠-
 1 عضو مفيذاحلا ناقد اهله اهلزْغ هوقو همتنكتلا 55

 هبال سصن ندالا كلذ نوكمالو عوخنر هكلوتأ هن ةميقو د لوقو بالا الَتارُعوبروشلا

 نمالا كلذ نوكيالو رخ أ هم هعاعف ىونلا هنم وضيف » ا انبي وه 1

 ذيدنلا ىوت نم بلص ا هنالىوُتلا نمنوكيامد دود أوه ومشلا ى وهند ربع 1

 هود ىذا رندا قرناس شبدسؤ نوب

 3 اال ارتلا نأ ىنعملاليقو خللا وغم لي ىلا هنوقدسُت ةةواهولا تنعي قسم أو
 9 « فو موه

 كلذ ناله م ذعدا ديس هم !نضريب أت همك : لوبالوىوذلا جلا يالا حاول عانوا قالجع

 لاققفاموت حاط بطَح .وبهر دوق نهذت 0 الو. ناودلا توق هنالوأ ةفال- َّكأ مطدتس |

 اخر :زاردق هند نري دؤعاه صفد وف اواو دنب عم اسكت نينمؤملاريمأت ا | 1

 هنرق لع أضءبكأ *َ اقم لعمر : * ةغلاشلالاف يداي مارلي
 بم مب ا

 لعمل هسضعام وخ عوام ع هم *لا هعوأن ءوانانثلان داوي ارتضالا كين مككلاوهلتاقب اوفا

 نم ٌوذونأل اق ةريخلاو ألك الك ال ليقو يوت نمل

 اهنوم دنا نيج اهفارألب *َ تقتل تاجيل فتك تنكو .٠

 حتسقلان 5 ِ راواكو همست اوماظعلا قب الات معان ئمعون اضل قولو

 ثلا ىل ارز معودب نور عب اهسقأ ونوال ةعرعم لك ذل نيسان

 نغفل ررعة مدعو مقل اصلح 00 ةرومالا' ْث ول قاعل يملا لاجرلان مخاد
0 0 0 05 00 

 روما لشرب ةفارمللاف ةلط خر ذوب داري زعل رمل هاا

 كسر د ةاةباهنلا ىف ىذلا
 رومالا كَم عوروشدلا
 صيعم هأ

 راقت هنضَصعاذادوعلا تدع و مرحاذا لح للتعيين مقتل نري يااا )د د زن 2
 دعا كر م

 رازك |تدب 3 أو كعدلا ىلعتدش وةيالص و ا ا 0
 و " ويعإ

 هت ل ا هدو

 دج مسلم ممم ميج يو ل م سي يس



 م ... ميلا فرخ هع ؛نيعلا لصف و

 5 و8 20 7 و ٠2ه ف هول # ه2 وه هاهس

 ف يرعب ادي »* مساظي سمعتم سيالرعشلاو 3 همدق ضيضالا كات

 8# ىب . معدل ع

 8 ارفلا اع يقْنذي يشأ دب قاب بقر هلئاس للك ةاعصف مستدير ءانعم

 | لوي نأدارا هنال عوفرملا عقومهع وقول ش فخالا لافوم هن نأ :رئالو هب يعلن أد 1 هال ةفاالا
 - ه- 95 4

 1 عج .ءارقلادشنأوهرْمعيف ون عضوم هب وق عضوا دف مالا عقومععي ضير عيت دبي

 : معن ن توا خ برغم * ميرا

 م ديفا وقرب عرج: نات يلع ل: بانا ل 3

 را دسم ارةاموس وا

 |باكلات مع الوش اوقتو ردصمانه مشل نأ مدريملا ضابعلا ونأ هيلا ب هذام .ريخصأاو زيبا

 ِ ريوق اوقعبنمو ا نااماشو مىتلاىأماجعالا فور مدن عمل اوامز يسرك اوامتم

 همها >- جور

 كر باتل ثعأ !ىجنب !لافهطقت همعوباكلا معأ 1 وهل مات نانا تنمىًأِلاَضَ

 | «ىجدقف تان ل ههلص ؟ناكنا وتلف آن البلس !ىلعهدنعوهومدن بيبا لاو همادصتسا

 اهينحاداكأ اة اةعانبلا نااعت وكر هوك اع تار ىأ نيزك يياونكب كسل
 اري عزعتف و زاد أةظفلل مده صرخة واه و هوا داك ارطنلا لها دنع لعأ لاو هلنوأت

 يد مّدق:اماهتمرتالبن هلو تلجفأ تءاجاك اضي أ 1-1 تءإ قل باكا تسمعوا
 7# هَ

 اهنايقيلا لوكشنإلا هم ع يع - طقنلاب هناك هم اذ مم باكومن مْلاو زوق ايسام

 أ .,

 ٠ ادوعستباثي نيج فو اك مالك لوص[ تناك ناواهل نس .الةمها 1 فورم اكاهلَناس الدمع

 1 ا رع ناسل ى لعق طنياكلمتنأم تام

 او“ انيدلاو نس ويلا معلا و مههتسا مالكلا هيلع محَتْساَو

 00 ا 5 ع هيلابدا رأدوتالو هبيفةيدالىأ انا اف

 لع دب هيدا ليقجئأ رعيصف لكتب ثيدا نمو م مهتسمو معأوهف مالكلا لريال

 |كلنفامتالفناقاناسناُبيستفت ذنبا ىلا هي املا هلوق ب ءموةعبجو ىدآ
 ىضِعت أمل اسحب مقديلع تلا :رعي امهيلع رعت اف نالف ارق لي و 1 رده

 نمل عسا دارقاونعمبيل هن اى اهيفةءارقلاءاهنخالء|.نكر اهلا ال صوميف

 ةءارقلا ىلعردشيلف بَعطعن |هيءارقوبلعتمدعتساو تكذ لرلا ميعتساو رض لاذ|ةب "ارق



 ؟رأا (مع ١ ا امارس ُ انتتعلا لصف ١
 مسسس شاشه 06

 تال رومان اذونماجنالا اذه ىفاولاقمهن"اكتف مارك !نمفأءارلا م 5 2 نم
 ةعاسلا الص ا ذىنعم نال عمادللا نديسمو ىل وال اةالص هاو" هلزمع مهلا فو 7 اوقنأىلا ظ

 قددحسملاريغ عمالساو ملا فةالصاريغ كو ألاف عماشبا مويلاد صفو ىلوالا ةضيرلارأكيوألا
 سيلهنال مثلا فورح كلذكس يلوامهماعماهقأو امهافو وم فذ ناتنفضامهانغاو تملا |
 انلوقرا دفة#_هعملا ىهقورانانأ ىغملااهغامهعلا ظفللا فو راو مالكلا قو رشات |

 ل رذااأ *نمأ بوكر ذه مملوقكر دصلل ى لوعفل ةفاشا بايت قوز 4

 لتقناف هند اعز هاك ؟.هلاف و رم كاذكو بلساني لاشنرمىالاقنمتاذنفوأ ظ

 اقم سلاه ولادات ونقالانأىزالأ امضي مهلا ااهشش سدا فورملا عابجنا

 لكبشلا نال كذبت يهماغا لبق ممعملاَفَو رحفو زورا ا هذه عجة يمهنتاو ٌرامسا ف يكف

 وهمايعاريغب ورمل اذهن أم ءدقفاهشمبتأ واهس تس اوصأث ذات اذادحاولا
 اعيجامهنع ماهتسالاولاكشالا اوأعَفاماضب أعفترادقف مهب نأهتداع نمىذلا كلوي ْ

 حاضيالا ف ماعألا مارس وعنام وأ ةيلالع ماغانبفو +1 نع ماه سالاَلو نين رفالو

 ءاملاَنك زوو دحاواطأو خس تاو ا نادك ئ هنااا

 لادلاكلذكو* 0الا

 مم 2 عيا 00 مر ١ سو عملا قو سم هنزل مي قفار 00 راو اواو

 لاو وتم تم ل اوقيف قانيشل اورعو ام لاقفاعم تيم ممل فورح نءضايعلاوأأ

 لاقيو لاف فورا تمن دوهلوةيفءارفااامأو لاق همالكن نت يا اوأ
 هيئاكمسمأ اىدلاو 5 كنا مغ لوي 3 اانأ تءمو لاق ضاع اذامعم ا مْ ل

 بي

 هسضصءاذادوعلات مع لاقيانمنا هيسمع اع الو اماْعا همنا باَكَلا تدع لوقت ةاقنلاب |
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 اذاولاف ةسع | مالهم ترم« ةعطتملا فو ريل ىلا ثيللا لاك و هن 25 نمسا

 سايغلاوبأ هلاف ىذلاؤ ىرهزالاّل اق عضو لس يت كل طبعته الباك تأ و5 س 2. دى ءمس) رك
 ملا ل ضع عطف لبر لسحر نءلشسءاطغشي ا مضوي ميهلاوأو

 فورحرتثالا نبا لاق هياتم امم لذلك قتال ىلع مالك شري لقفل | هو وسهول

 ناَكَلا 52 واطلب ةملاةلزاومو ميصتلا نم كلذ تع هلا أ ّق 1 فورح مع

 '"هلعبالئتلاةنققترااذا 0 ٌليوطو سه صرف كي ردات رتادرغشغ | ه1 م ىبعه توه ت

 مشع ١ برعلا ناس - *5) 0

 هسيف عبت ةيؤرلاو هلوق

 ىناغصلا لاو ىرهوملا
 بضم ما ةئرطعلا رعشلا



 ل !.!!. جملا فرج مب نعل ل يفع 210

 مم 5

 ميشال نب صو وةاسبح هناسل ف ىذلا معلا 4 هيدارأ اما يعالحَن 7

 .:. يأ باك نالوا نمزطب م امهتعيطهردصىدارفنأك ٠ ىرتلاةمل |
 ا متساوون سا موتو غرور اساور

 طيني سوما ىمعأتاكلا اوانت رغلوش رلاانهنوك اريشغتلا ىفءاجأ

 الل ليصفتلا نأ 06 الالف رع نإ[ سف ألهاول ايمن ارقد لعجولو لاق

 5 فر عىنو وع باك ن ولو يخن دوبدشت مناك نع ةباكح ىف درع 1ىمع ا آلاقفأدتي مم ماب نعلا

 اةزمهج ومع او نيتزه م ىمعأأ أرب هون اوبل اق مهي ذكتلدشأ اكن اذهنوكب فك

 أ يهواني أد اهدمبنالةبملاخاغل آنوكمت ] اي ار تع عاهد ميتدمتاو ١

 هناك ماهفتساريغب نسحلاةءارقومارثلا لاق ةحوتشمىعلاو ةدحأو 5 يمك معأ ًارقيوة كاس

> 
 0 0 هعأت اندرو مانبي

 1 ها نع

 ا

 0 ماذيس 4 قيما عل ع را 5 ىمختأ
 ا لاغحي

 ىّرالأ مل ىلاةبسنلاةهجلعفلاوةزمج 9 1 09 ارقلا فد دوجالاو مصفرعغ وت
 1 كر < :

 عا ةزه مما رعو تأ نحل ةءارقأمأو معد جأ» ارش لوا ارقءانلع>ؤلوهآوق
 هادو

 هذه لك لأك ب ررعللا اس 1 دوزعللانام هع لكلام [ ةّسِرن دن ذاه وعم ىلعفني#عل ٍح ع 3و
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 فور اولاد مهلا ىلاهت تيه ذباح تمحو ريسقتلاوةس علا هفئاستشيرإلا وجولا

 أفو ه1 م الحلا و 3 حا لاَقفلت اسلأس نا ملا ىلا #*ُ ةوركااوفاضأت مهما

 فورم ةفطنوكينازوبعأل معلا فورح انو: نم مك2ل1نأ باول 5 اهل صورو مه

 ٠ أ ةركن تناك مكمل ىلا ةفاضمرع- ٌءتناكو لهده أو رحنا |ةذحأ نيهحو نمهذق

 رخل لال عير نوحي 3 ل ْ
 ٠ فوصوملا ةفاضالا#وةقاذمفورملانآرخ :الأو ةفرعماءةركسلا ف صولا و ةفرعمىرتاك

 |ٌةفاطاو ىعملاف ندوحل الوقع فوضوملا ئه دفدصلا نأ كلذ عانتما قتيل هاو هتفصملا

 اىلافو رملا ةفاضازجتل يملا فمهد نع فوصوملا ى هةدل اتناك اذاؤةزئاكيررغم_ةىلائشاا

 |انفاتفاضالا ص صرغلاَن البق ن معنتما|مناولاك هسةنىلا ءثلا ةفاضا مقسم ريغ هنال دعما

 9ةبعو

ىلا متحكم فن ةفرعم ناك ولهنالهسس فن هفرعلالائ او : رعت و صيصخلاوه
 ا | هقفاتشا 

عالا ةلعردس:ملا نأ ادني ئيدمح بهذو أ هو رملة ريغىلا فاضيامنا
 , قت لودناىما

 لاق نإندفأر رقم -مضغنتا شوحالا جو ايلرشاؤالاندا ىو ا
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 مث س 7

 اق رهام

 مبواوث كارل اذا: ميلا أ نيرافأمورلاف .* «امعالا طسو تعض ا
 .امتغآلا تيكا داءتْنكَع * .اكاطواماطوانكاطو :+٠ مهلا كل وقو
 نيه دغر تب ابنا او درشم ظفاذاع ودانعب هاناهنستلب ةملمدرفاف معلا دارأا كا

 مقاول درع نماوسنا م خلا ناك نا )ده نئابنلا تيلي 1 ؟ عجبا اذهيملاوباذا ارااسءاوأ
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 لصأد اراةنالا نسا ةريح "الا ماطونلوةىففاالا لعمل برعرغ معلاو رع ملا يأت أل | ظ

 سايقلا ناكوتدحاوةلك [هامهلعجدقوهوةدخاو ةلك الع ملاذا اعيجبامولاط هيلع تناك امأ امأ ْ

 عجبيرعا كاذكو ىلا عجرم اوارتثك لعلب ئههادالاسانانهاملعبينأ وق" سم

 منال ىذا عبرقلاو سؤحلا فما قوام ا مهعجب اذهنموُكو ف رعلا |

 مدعلاءال اوهلاقيب رمل وبرعلا لذكر عب عمر هايج رولا مع لان وكينازوجو 3

 ءدع فعال عجمان دار يهد درءالو معاهلممىَّرالو #* ا

 محالاداب ا تسلا ف ورمز عما هنا رع لاكذلام 'مكالا قصسساونأ لاق برع
 2 م ا ظ رض - معوم سو 2-8 2000

 1 2 و نا تع دب .

 نإ | وى 0 ر رح اكر 000 طبو ىطب 507 2
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 ىذأاناسل ليزتتاا فو ةقلاري غارب ماكو ةبما سانت مااا ََ
 - 9 ع - 9 -هع ًّ هع < م ٠

 يعش د ىلع دومع أوى ماونورج ادرج لوقت نوناداولبهعجبو يب يلا ودا

 ب :َء 2 |

 دقق كلاما نيمعألا ضعت ىلع هان واو لج وزع وقد اعني عشأو رس أونا ٠ْ

 رعاشلا لا هةموو ىلع حبش ذل مغلوب جب ظ '

 عدصلا راجل ومالا الانا سب اوان الوعي ٠
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 ىمعأ ناو نأ كان لقبه ناس ةىذلا معلا ىلا بسن ونامت أن الحر لاق
 ىذا

 د م س2 © -- ورع هاو
 لو ىر' ودو راقد لثم نع نأ ومن توكينأألاهسفنلا هبت ولابإل

 لكنت ىأ لب وألا يملا عض باعت لاف و ددونكمالادورود واذا ذه 2-0 2

 لاقيالوهلوقي ىرهو اهدار لاو 12 أل جدلاقياذه فام أك« أدق مها[



 هدأ ق وهلا نكموهلوق
 هلو بن 7 هنم ل لوعملا

 اموتناك ام ةبخطاخرف

 مالك نم ارتعا امهن»

 ةييفنع عا باول

 لطخالا لاف ع الا كلذكو ليلا موُبعلاو 1

 لال ادشنأو ليلا نميجتالا مولا ىلا اكو مانع فجيو أ

 (مع) .٠ ميل! فرح م..نعلال صف ا

 3( 0 لاهم « ام كت امثل دَحدكمو
 سل هل .٠

 ١- 6«سو وى 5

 ماشا يقي لم

 موسع اراك ندلصفلاو #* يلم ياماما دقو

 ملال ا ما اتالا فّةماسأ 1
 مدلك ع اع ف 6507 ان

 0 ليو هيف اولا دوط معهد متيعربعل و عييضلااضيأ مونيا :

 ا ركذلاو ةيطعةدىدشل قو ةيلعة ديد تمنع :ودسالاكإذكو مظعديدش ل بيقو ظاغف ْ
 فيا الازبزلان اتيدنخفو تاَقمدععيلاو طآغ فلي وطلال: ءالا نمميمعلاَو مع :

 ص نع تا

 1 /- : يح : الج ف ضي لاقفهحدّنماةدعح ب
2 : 

 ت7 يدوم

 ممكعتالقلا باول بجد 5 ىّبذلا يبوح ليلونأ ”لامتأ

 . لاتزمشو ةّدشنمكا:لاقيؤدسالا معلا ىوق معلب ديِدَتلا وعلا ليباوه

 كهءوءدع و 0 ه2 2-5 و همو

 دنكنأو ىارعالا نبا نعديدش ا د ب 5 وعم *||
 ملا
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 ظ اد لول اض.ةرصش هو ماي هثدحاوأل معلا و مع بكم ارذىلا هه
 وو

 الأحرف ليقو نابعُتلاحرةنامعلاو تاما باي ى ناحل نانملاورعوبأ رص ماتيعلا ليقو |
 | خرق نامتعلاو نام عانأش دل انك هيوةزج نب ىلعءاكت ناةءوبنابعُتلا ةينكو تناك امةيحلا 5 ه7 هو 2< «س )9

 هترتشك ناك نال نامع ك1 .وبسلاهو ءانمسأ معو ا :و مانعلاو نامعو ىراتملا

 هلتحواماو ناوتعريهضلا ف4 باك ]مة ن ادانمعل زوقنامتاو نين هزي كت ىف تبجوأ

 هرخآىف تءاامرثك نال امْشَع ناب ىلع هريقحت لم مانعا اولاك م هعمسن لانالكل ريقمقلا ىف

 هي ارعالانيادشنأ هل سقٌنامعو اسحب قاعها انونلا وفاالا

 الو نمنع نموركي دعس ب. اهلك اكد هم ىلعهبلا ثقل

 زغاررخ اعز «رتاذاا يقع ودار ًأرملاتمعو

 لاف هب ننس افاىأ مافاد لاقب و قفرعمردق ىلع نفاع ن 1 1١ )ناىا
 مو عي د ري هم

 هدفا لمي ورمالا فذ عبو عدينالف نولوقي سن ةنمهع اجب تعمم حلا نبا
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 ةدج ع

 فالخمتتاوملا ع) عضوم هلْ «(نع) ىراملاخ ' :ةنامعلالاقيوهيف
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 الإ (مثع) ملا فرح: ي”نيعلالصف
 دسم

 ب عر اا علا مع سرفؤ 'مادوكيذو لير ملانوكيتا نو

 وتد و 1 وها عم ِء راق ميرال "او كلاقع ير كح وا يفأ

 قوافي هقعو ىثءتيالو ىذهتيانأُ اهمعو اوتساريغ لعرب اذارو كما مظعلا محو

 سم 9! هم رم عو

 [مترعحس اذان ااهنقعو ميسلون اريغى دبل 0 وسو ساو

 ةوةمد سدبرع

 3 هماعفو لعق باننمدو ثوادش ىَدْن ا لاق لثة عئوءاثلا م ند مع ارثغلا لاق ءاوتساريغ ىلع ظ ئ
 لعاف لكن أو هوزاح هل>الا وح .وىدتءهانأالا لام ءةمال اىفادرطم ناك ناونسايقلا نعداشأ]| ْ ْ

 ناك ان1هناغًالعاف كاكتا ووهذةملك ردكاوهيامغأ او ىنميفلمفلاامئاق هناضتميدقلارغ |

 ب هدو لي ءأآل

 ذفزالأم قرا“ | او تدمرذا تم .رامو ناكل اوقىلا ى رتل ةرغل هدف ٌتاكراصاردشما اك دّقمان اعماا] أ

 مقل لق هافان:د ع طخباذ ف ناك تا رات بتبتكمديملا ناوتعقلا ننام | ٍ

 تأىلاكلذُن رعبا تروا للعلا اوربا بخأا قوام مال ظ
 تس )ومع هس

 ني و ًهنلا“ ءاعم وهامناءانا ل ءقتق داق ءاقذاك ذقةنالاتمجمالو لوألا ظذاب العن بانه رمطأا
 0 ا

 لاه هيمشتلا ىلع فلا قل وعتسا امتْرو ةقر رءافادخ اا و 2 1 ةانناللاع ركتميلع |
 50 قرت

 رْسك ل ءْن رةءراشعَيرابَ 5 يدا ---

 31 وه

 لاق عِش دعو را كوع مونتلا قادت حرش ار

 وما 8 م 4م .060

 قو كغ : اردو تاكو دك, أ :كاوهوح ل دق و وعم تكلوالل قير ل

 مدام 9ىوسدع

 هديت هعلاشت هيدا عل رحااذا و 0 ع ىلء تَرَ انهض وصلا كيدأ|
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 هدفقوو حجر هكطسرانبلانم هلو مكينه واود عاهرات 2701 ا ومد م مع د --_

 ا

ْ 
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 م حسا ْ أ

 الخلان ةَيحأل هبانطالا د اوقام اوءانعع وه ومالا لتعم مضغ اوروفقوذ 4 ا

 8_ مهو ناس / 27 7 : ١

 2 85 ةئغقوشوق » هلواذملاتىتبتميف ما

 من5: ءهسور

 مظعاا رف نأ نما كفاه 8و لان قدشمةسقانانأن اطاوةدسافةعلاو اسلعث ناف ||

 ندع < ونلا كلذ تالا مبدا لا معلار رج بوهىذل مدل لضأناَتلق تش ناو ءاوتسادغىلعأ]

 ماع تلا كارغالا با هلكش نءو ا اهلغ ناك رشق م ظ

 ىأزحر ان هاش محءآللا برعل ا ضعن نع ف ارعالا نا كو اذا توريس مهوأ] ٠

 ةكيع مقلقل دشن وقيدش هقَم 0 ل نمد يح
 و )هس كد , هه

 مونيعمدلاثكل هجن ءاره ريد ندخل فك" كاش 3 !|

 دب 0 9 , ١
1 2 َ* 

 مس تمس لل

 0 سقت ألا



 ىفاذك عدرأ ءارقام هلوق
 ىذلاوسوماقلاوحامعلا

 دمريغل غل رارقاممكحنا ىف

 يعم ملأ

 مرارا مال روم دي ملا لس ل 3
 دب ا د5 هس و 5د وم »© ممم - ويل 7 77#

 يب عشا تاحئاسإو مهتمومع ترددص ب أ و روأاماذا ةيعان ص دوس

 هوبلوح و «.سو وحرم ع هو 8 هت - س ىو »

 ش : علي دلو يع 0 مهقولا نك ة عمال د ضعْلَص

 رود

 ةرجا+ ابر # بالم مهيب 1 مهتان ماركلاىل َنوبطال

 |( ب وسو -_ و5ةدهدودهلرو م 3 سدسو
 ا

 فلا قاعد عملا كونا نوع انو َتءلتدملو مظل ىو رو
١ 
0 

 |عبرتتعليتف عترأ "ركام ليقو لدللارخكىا اجباري را مولا كر ةزالا لاه
 | ليلا ناك م وو 1لاق هك ”انع فندم مرد ىأ |

 ا

 ١

5 

 ٠ ةناتنإا رك ةنقعرتق ورغم "هللا ناكاذارمقلا سانت اردد أ مر اهله لح

 0 م . 8 دوم

 1ذاولوطن الو نرش ٌقاوُفَدَعاك وكملت كلذودت 0 2أءاَضرادو عي ا يع

 9< ع و مودم

 امهلفشالوطيالام مب دحت أ كالذو نيود قيم تيذح هلق نيتلتانبأر ملا ناك

 ع ةهعلبق عند رانيا اذاوتاف قدر غ تاكيد حلق ا
| 

 ذعار سلا رقلا سابتحاردقنأ اودازأ عض "رمال عنا عج
 هر <

 و نارا لق سنان اكاذاو ع رلاع ماهم عا ارعالا نبا لاكو هنأ ق اوفو

 9 وهو - و سا

 ج عطانا 1 عصي ناكاذاو 3 بورس ليق تسنبا ناك ا ذاو سفاح ءاشع

 عزاباهيف زل ساكو م نايك ناب هكاثاو

 اتالم 5 انماوعلاتانقإلا انشا * ىو :ءالا لوقو رجلا د :ء هلل بق

 يو اهلا ال ”وهخنال بذا كاذو"امدلا ىلا نم ع ىلا

 8ك

 نعَقتامعَدعو ىلع ؟ءايلاونيغلابوهوُدعس لوك سار ىلع قَرفرادارت اطلاحعو ميقم متاع

 | فيستات ابرعر دياركم تاقبلا» وس ارم َجعلاومعلاو عار

 | ةتاقرتناربلا مي فنك ناف ”لار دال ”كوسالا قفاعلاديز ىأثيدسح
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 3 : 1 هل امل اهوار 26 ههشيائثليقو

 مصل ناَدطلاَقطْنَس سه ناوي

 0 فمع ود مضومن مشفر ودلا نمحب + رك ىذلا املا“ ىلا ع ءلاورعو

 ْ ماس ايفوُداَدَملا اهي. م اوعي هنئاو همقورط كلت .٠ ةيهألاهوةفورغملا

 مهلا نمرضانو أ نال هه وأقارب نمورضلا ناس 5 .ىدعملا لاقو

 م 0 درخ ومالا ب مولا داو لع هلوقو
 |_ 3 نس



 الإ (مثع) املا فرح : < :نيعلا لصف

 0 هك اما علا 4ع 27 نسر ما دوكبذاو لير م نوكيا فتوي
 م وَ 58 2

 ميسي دملفد وأهم 3 قب قرح اس رع ءوهفاعم ع وام معيماظولا مقرب صخر وأ هنأ 1

 عوافي ظكو و تءجالوى ذهن 1 اوتسا ريغ ىلءريجملااذارو كملا ملظعلا معو

 اعيان اهم ومليت كلاقرءاوتش ١ رول دباب ٌضْخَو رح افالك
 ١ةسد | سدنرع

 ماع لع ان مدو لو اذه حبا لاقت هلثملدعتو* اثلامذم .هتءارغلا لاقو نوعي

 لعاف لكن أ ناود و زا هل-الاوح .وىدتءهانأالا لام ءةمال اىفادرطم ناك نا اوسامقلا نعداشأ|

 إ هل

 ناك ن1 هنافالعاف كاكتا و وهف ةمابع ردكاوهيامغا ورع || نهيق لعفلاامتافهناضتنمد قلاع[

 م هم مهو 7 ب ا

 ذل قرا“ و تدعوا تمرامو هناضسسةلوق ىلا ىرتالأ هيغل هلة ف كر اصار ردم انام |

 مقال وق نأ دعانا مناك نا رات بسبتكمدبلا تاوت لمعلا نا نانا ضابلام |
 تس ووم | هه

 نأىلا كلذ رعبا تروا لل عفلا لدا عريذاو مما يخالف |

 انام و ًهنلاءاّسسم .وهامنا هانا لعق تق وق لءاقناكذ قالا متسول ظذاي العن بانت درهظأ|
 اي دا

 لاق هيدشتلا 0 بل زو هف 2 اواو ا 01 اننا ركسلعأ ٠
 ةه- 6

 رسل لعن فءراشعأَوب لا #23 اهشذعتو قمل نسا ١ د تياوعي

 دافوس ت1 مهىخ مهلا ادت رب اورتكلا قيل ليت لاق | | ٠

 واس < 8

 قو لعل ؟ رمل بتلكو نشك. تأوهنوحرخلا مَ دقورْضِفو عع هنكلواللا فرعا را أ
7 
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 هدبتةعلاَعب هيدلا مع ىلع ترحم اذا م . راع ىلع ثريا اذاضمآلا يلا -:دح ]|

 - 3 3 رفعنا ا م فا قبو اوسع لعام انت | :

 حالما نحل اسالي در اوقام ارناف ل

 هنذق يع قوُسوف 5 هتواذنأ دة مف 0

 ةد + هسور

 مظعاا رضا امور دو ملام يا نأ أوةلسافةقعلاك ثمئدان]

 نم < ونلا كلذ نالا بأ أداسلا مظتعلاو ا هو هيج دمك ءاوتساوغىلعأ|

 ابار هلك نءو الغ ناك ىنلاهنَوقن عناد معلا قداس قداسةريتملا ||

 ىأررلا نما 5 0 0 20 0 ين 1

 و )هس داك 5:) هوس

 ١ تر قارلك مب هاره ريش هب نيدحلا دحام 0

 1 وتو هه رس ا ا وو يع ها كار او ا رس كبح



 ىفاذك عدرأ ءارقأم هلوق

 ىذلاوسوماقل اوحارمعلا

 دمريغت غل رارقاممكحنا ىف

 يعم ملأ

 (ٌمع) ١ ٠ مملا فرح ب نعلالسغ 5 ا

 "حلا مردد5 هس ورد ورق ممم »و ِ و

 هي حج ١ تاحئاسا ك0 ةموصاسردام ءازورواطاخأ ةيعات دوس

 عوج ؟ -ه 4 - سو ورم ع هرم 99 2 د ب ىو

 ١ مْ داو هما رع 8 وقول ناعما دَضْعْلَص

يابو »* مها ماركلاىلانوبطعال
 01 1 .: باعالو 

 اعز / 7 5دهدودهلو - )3 سدسو

 َق تؤلف ةمدللاو وو نوع مانو تعلن ديلوهمظنل ىوربو

 اع ردم لف ع زأةاركام ل دقو لدللا رخآكىلا جالت 2 هةر ةقاعوتعلا :رفزالا لاك

 ل لمكتب كاك اذار رتل لوقت برعلاىراناا ديو لاق اشمَيامرذشكأ
 9 مس اوم سق

 ١ مهناتي "ردهم ةقعرذد ورغم "هللا ناك اذارمقلا نابت اردد أ مرا هلهأ لح

 | اذاولوطيالو بر قا ا اوكهملطَسلاَقوَعب تأ كلذ هن 2 عاشر دوعي اليلقَس تحك

 هوم حت ودمودمم

 ظ امهلفشالوطبالامد دحَو 1تلذو نيموبذكي نيم 1!ثد لد هللق نيةلتاّنِب اًرمقلا ناك

 ارق ع رانيا اذاوتاف 3غ تاكل تا ار الام

 نديم
 َ ترلا اذهقاوق ودق وراسل طرقا سات ردقتأ اودازأ عض "رمال عناب عير

 الع ناو انس لق يجب نك ذا بل همك ارعالا نبا لاو همثأ ق اوه

 0 ت2 2و 2

 عبضاا هد لبق عبادك ذاد 1 دورس لبق تنّنباناك اذا سما ءاشع

 رشح ناكل ذاو عربا هيف طق لدلعت اولك ناو م و نايم ناك ااذ او

 ا 5 اف هابل 5 ىدعألا لوقو رجم قدك هلل بق

 يصوم اقتةاضاد آان ون نال ردا ىفكلذ :وءامشلا يتلا ةريقلا نم 7 ىلا

 0 ىلع ءايلاو نيا ىهوذع لول سر ر ىلع ٌفَرفراذارت اسر ميقا

 قع لابجلام-:<تس :اموهل,قوايشل مك الىذلا ىربلا نوي لا ار ارجل عارك
 توني لا كير كلاب صعلا مب مست نكيل اذ لارأةثالث دكوسالا 0-1 عد هدي

 ع 7 ١ ل11 2 دامو اهوتارن 26 هش *لمقو

 - ءهماد ةه+ عع 687 رى -* .:هء

 ّجعلاو نامطلابوطنتء 0 هس وق بحس هقوف نم

 9 همة 2

 ومو د ”جرخ ىذلا املا ى كطساو معلا هرعو

 اوصم 63-2 2 79# ١

 معلا تس اهقوتازعلا مق #2 | عقرب هللا همقورط ملت ةيمالاو :رةقورغملا
 م

 86ه ةءهء

 12000 5 ع 0 ١ ١ ىدعللا لافو

007111111001161 

 يو نب روض ياا سات

 ١



 2 (مع) 1! ممل فرح ان نيقلا لصف +:

 ثقل نأ يو عمن رخو هوانا هيلا قس ىناوأيدواذكم

 00 و عم ةهيععام و موس وه

 د_-خ وأ لاكرح 7 3 وعاطنالا نموغو "اع ثبلح تهت اوسع و ير و مهبل بف

 قفَشلاةب ويشد عي لوالا للا ثلث معلا 0 اهماتعلن ددردقىوش اف »6 ىلشسألا

 موق 5 ضل نم ءانكص لافي اك بّمعلا نمانةءأ لاقي وتوولا كلذ فرامل بع راع هده ع

 ُتَقوُدَمَعلا لمقو ناكل موج اق اودروو أت قولا كلذ اوراس منعا معو

 لبا ّمعَفار ءالا نما مه و راق ةواممانال كل ذي دعس ةربخالا شعلة
 - ”ا

 تك ,دبلاقو ُيِلاٍدعف بلل سورا بهداذا لاغو لبش ءللان م ةعلطق صاذاععأو |

 واعظ هد

 ناليبابا وءابشملا هلا تاك قاوم نافيا مكبتالَ منال تارعالام ؟بتلغبال

 مهلبا ؛اًنويلحن يذلا باو .ءالاناف ة لا ءداص هوما ءانعمربالا بال مةيأمنا ةوق لبالا

 «اش هلاالص هبات ىف لج وزع هابل هولا تقواواخس أ اوعاذ

 د١

 مسالاتاقلا مهاب ومب *ادتقالا نءوهاهتفباَر ءالااها.ع-اكالُهااهايساك اهومسف
 وو هو 6 62

 اهنا و من الصاو رخوتفاذ ه مهل عفمك.نرغبالدار أليقوةعب ريشلا ناسا هيقطانلا

 سانل مادو ديرب معلاقي نعش وقسدنعفمالآ لع اموت اذا

 ةعاساهحا اجت وب وب رادع هع ومصر را ,دايلا ل ودمع !َتِق ةوىفاولحداذا

 مكس ب الدال ن ءةعطقرمد عب كذوتقافأ اذان انوي

 دفان قلاوُرَد مث يدحفو ويا ين مكممت اونا نولوتيمةعمتو مَع ا

2 
0 

 مسن ةقعبزلجلا ْت وو مشو م 0 ولع تناك ام تبلَح ىأ اهتم تعم ظ

 ملا لست نابت دلت ىاعدتتزال طوال تقولا

 ظ داو 0 0 1 ووو 200
 230 هلوقو اهردعوب أوه مهلوقك٠ اهلا فذخ ىلءنوكي نأ زوج

 ايوه مأا اردبنهلا ىلع ىدايع 0ك دا ا لاه ىرهشَتيلالأ 0

 دعب را ماتو لبالاَدمَعو معي ل يللا دقو عيل ىرسيأ بلا نمشوكيذقو

 كلذد بالا ُبطتالو للا نم عاهد تحتها ىلا وومعةقانو ىدقأم

 ناي ةنيع ةنقعالاردتال تا ةقانلا مولا #4 اهنوتعردت اليك الا ه .حغارلا لاك تقولا
 ليلا مامادشنأ وزد زا ةفانلاةموُلا باعت لاك ربا



 ميلا فرح. ه. نيعلا لصف 5

 ئثلا لفيت اهرب ابت عبلاغيانزك اوئىرهزالا لاك هبقئذملادعيهنع

 ََ ودمو < 7 طمعا د2 ا مه. 8 تع

 * ىطن عمو اع كرقومزأ اروح مالا بأ معومعأو مع ؟ىئشلانعّدعو هدب رب

 + رعاشلال اق ئرقلااعئالف لاقي و هرخأىاهتعوهيحاض هقعأوارق ععدقو نع

 مدع ع

 امر مهلا 0 تيدي ًرابإق

 اد 2 ْ نارا لات قولا كل ذغاج اذا عام ٌفينَصان اين لاقي وىرب الأف
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 انتاعِويَ فَلا 2 * .امزاكملا دبي والعلا

 انطون ىانتتاع خر رو لت اة دفو ى 5 لى أ كات و

 وعل فاذا ىرقلا ميتاعم هلوق

 1 الح رعد حامزطلالاقو

 ..اهياتغا لوطا نم 3 يميز د م 5

 ًاموقو © راما

 ا 0 يركب م ا نيعلادوس أمك ءباغاذا

 2 'عاوعلاحاقللاف ضلاهبىرشبو 5 مكجؤ اخ نكرم

 0 ا يي اللوشن

 ةلملحن كَ زينولَغاسَسي ةيدانلال ع انآهانعم ماوعلاحاقالا فيضلا هنئرق هلوقو

 1 ولا اهلاكَنانآلا قداصفيضلا مهةرطاذافا -ةىجموحاقل

 نك نانو سي ش دو كيو ذمه د وكمل بارعالا الا ٍفايضلا ىرق

 50 55 »و 2

 حاب لب انك بالحال ىذلاو رم لا و راهنلاول بلا هتافيضى ردن ىذأاو عقاح دم
 و

 ا
: 

 سعه ع

 ةبانطالا نو ركل اكاضي "اطباق ىربنبا ىحو فيضلا نمسأامد
 أ

| 
 ا هدم سه هدو

 هّوعدلت سل ابا »* تلك اًذالحو و ٠

 عة

 ثكم رلى كالو اا ال يرو ل مءافهيلعلجو

 رمال وسما ا بانكعر "يطال ا رخل . نءئهيرع ثيدخ فو العرف اطل

 رعاشلاٌلوقهدهاش :ريننالاك دارأو ا *منءانأطب ا امىأ
 سدو 2

 محي هب هند نحو و ىلعلاح .و * هناكَ حت مهلا ىد درك

 . سد . تلك 5 نو و

 اذ سرع تايلند فمش ندم اف و باءارققب لوم وقت :لاعلا ره ولاا
  مسملا مصلا_يمصسصسصصط اصمم تمل مدع مص تتجمع مج تم معسل .٠ ماع يصح ما
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 اًزركحو : منا



 6 (ّممع) رميا كفرح «« -نيعلاو ءاطلال صف“

 دشنأو فارغالانبا نع نانرغلاو مَ .رااربطلا نما ون ونامت ناباظلاو م

 قومر املا ماوحريطلا نما ملكا انهم 9

 سوو - :) © 1

 ةيفض خو ادشنأ سار ٠

٠ 
١ 
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 #ول هوس سم او مس

 دعجلامم ميما ومالظلان ءابمع * ًالضاوماَضوَرنزطسازارقب ث عر

 وهى ممالا لالالا الامة و هر تهد اونا رمل ب رغنموافار ءالازرا |

 نبا لاق نومي امالي نيت ايفاحي رص لص ادحّرو تى طسنل ولا اول ميلاسعهلرممش

 - ةرسوو لاك لجمال ظأىرب

 0 وكروت هيما انولمدو ٍةشس عا ربل هناي

 سرف يلا عضوم اظو دب ذاعشو داعي او برعلازطنغفر اب قسرا 1

 لوقد هيفوىدسالاب درس نب دمه نب ةلاضف
 ا

 ب . «” و سس تكلس

 : نيام او تفك ىف بعارش 01 20

 ةيِرمَعلا ماا ىلاز الانا نع بعث ىورامالاهولمعأس انا منامأ ىرهزالا لاف ما

 تيدهناَوو قم (مول )للا هلصأر وضنمونأ لاق دير حركت /ىذلا يللا نم
 و» و ةم ور س ىانوإلل جريس اع 3 ا

 و

 ِق ةودنهواعدف ةيمو 5 رو أ ةمئيطنام قلوأ م" نيد ألو قادما لق

 تو يلم ىلض ىنلاد:ءاثك لاق و ةيقرظ: فانك حر رخافلاك نانا مهظلاولا# مح

 قاس دقو لاقوة عفان لعشاق ٠

 يد وع ةءاحاد كى هزالالاق د 4 ”ةيطتط سلا عيل لفر هاا دم هيلع 3

 بو دن عزو ا ههلاد تنل تو مولا (ملن) ث ثدللا اذهىالا عمم لولاك أ

 تالي نملدبهممنأ | ظ

 5-9 ع . مر دسو ندوه

 د اهنا مام ذت برجس سوألات قالا لاو
 مادمو هو 9 2 قو موسم 004

 ارت الا عاق ماو“ 533 نما هلا بديهلا و 14 ا 17 '

 هد نم رزةمعإل ل

 ١ ىذلاوهو ابعت ان هلا اا لاق وهاب معن معدقو

 مايعلاو يقل اهلا مدل ماعلا و ءامانع و 2 -ءوشولامسأز ال اودع افشالو بدال وهل عال

 ريع مزود (مس) ماج (عجإ) اسرتك 6< عم ) و
 ( رشع سءاجبرعلا ناس َح 3 نيس ع رتاج

 لقوى عيو هعلملا اخ لتكو قه ةقافلا ضلع ءاماسعلا زراتقلا 0 ١ وية سرسإو

 فشعكودد_ثدو ناكك

 جلاسعاهل ةيشعبح اصو

 ها لاوط

 ريثكلا» ءاملا مامعلاو هلوق ع

 بامهسك م كسحلا ىف هطمض

 فاؤملا طع "لمكشلا ىف قو

 هارشك مايعءاطع و مامع'أم

 بارغنز وب مضلاو هطبضو
 يعم ىهأ

 ءاثلا ثملغتب مسا ميغ هلوق

 ها سوماّقلا ىف اك ةئلثملا

 يصب



 ظ (ملظ)“ 2211 ق زن ه8 ءانثلا لضف 2

 هننيبلا هل“ لاهو سلاناطمو ا لاقنلاك َلمرأت حسم! ٠ لاق

 انعمسأ نايل انين تاو بذا هركسامانعمتى أ ينلاانيلع اف كو
 و

1 

 سلوك اذهل اولا صلب ا داط ذات بوب هكاعت

 > ةم5 9 وه

 1 مهل ويسلم اماذا اب 001 مالنا يرخ تاق ٌىنعَسلا
 ١ 95 رك مو

 ىرهىذلاء دزاير ةعضوذرتسغقئذلا عضو انه .ةوانالكم ءودلاوهاذعم

 5 يا نمد ربل رفلاك ق 0 رلانمالن وللا ءافصنمنانسآلاى عري و

 0 : ظ زيهز نب باعك لاه ءافصلاو

 لاب جروب ب قوفعمم ارا , و يح مود

 ف 'ناّابي علا: ءابع * [انمتلا دي رم ٠ مح ىلإ“ لا رتل لاهو

 ةامانو ارغلاو 72 000 تاتسآلا ضان :لطلاز لا تلاها ءلاثوكثآلة<لاك

 ةدشنم نسا ءلخادتا داك هواي يونان نخفق اهرخو تاتا
00 

 ب

 بصي زيلاك يستلاذي رك نما.
 سن س7 ا

 5و 0

 ارئانرغتو »* تاور شب يمول
 -2 هللا

 قم 1 لاكمال ذب ناهض .ةدشوناتسألا قرا ليقو

 اهنيرع بلا اهلاناتت 5 تستر تكَحْماذا

 ٠ لافّرطلا أرق نانسالا ىلارطتر أو

 جر انطوان اهادانتَتورُغ 0 باقل قارا لبا اماذا

 رغف جلف ضرار دهنالدنو سلق نانلظو ناو هلأ عم اوما عتلام مر ذلا ع داو
- 

2:7 00-1 

 جيه انف: هةية تيدحفو د دك وب الاماذهو لاك يردوا اك يحد عطوم

 ماع

 1 ا جارفلاءاضأنينءل فوك“ ءاضآ ايكو ظفار امزال وكت قا نوشم وأ لاف رك

 الط دادما ّة ةاوءاضأو اق سانا جارنسلاتأَصأ و ءاض تعم سانزللءاض ًاوةءاضأهشفل
0 

 ظ ْ "و بيرق لبو يش لكلوأ هني ءانعنليقو مالطا اتش نين ىمي كنز

 ظ اال اهكيفاىرهوملا ل لوو وصلو ولنا هيل لفمو لام راهو الداب كس

 : لسا ١لاك يللا ويقابل عت ءدالو لاق: و هرلاق َ مدل سلا *هلو وأى أ

 ْ ناو #* "لو اوموملا قازغلا نا 5-3 لاَ اعسْمدَق ىأعارك نع ولدا

 بون



 "ا مطر ملا فرح.« .ءاطلا ل دف

 ٍسِنلا صلال ار كنزي أبطل لاق لاق هللا هجر ىطاشلانيدلا ىئض خراب دامس طخ ٠

 : اهأ عةدضأ اوه ونيكدنلابئاجشمو عقلا ناوبسمزو يت روان ثانيها مج ىف لسع هو ظ

 مضلا ن 3 مدراس مهدت عب غلاك وكلف 5-5 ناعما فا تاهممن فلا, نساقلأو ظ

 داوبلاكتخ كلذ عماع مسا مالاقلاو ةلسأ أطيل لاق ذاهب تنطوام رتل“ لشلآو| ورق 6

 نة مبتو ضاسبلاو داولاو يرئادت عمجتالاكردضملا رجم ردم عمال
 لاق اليل مالظ ستي ألان ةئارمْعم ناك ثاولئللا لوأ عال لق اهي دياب تانالكوأ

 ناو رئارلا جرم لمت ليلو ليللاد تنعي القفل عشمشدتًاوافرطالا لتننيالدي واس

 نالوا رغوهز هديتنا اكوام ليلى رعالا باو ةأللا ديدان

 والبلاك ألا دى وصلك الل وم ليلا عشر
 نيزعلا ليزتلا فو ءا رغلا نعّوععر أو رسسكبلابليللا ليو ذاشوهوءاوض امودَلطاماولاقو
 فار 1 مو لطناتغادسرقءأ لالا قضس وأ هاكات اونا مسيلعؤلأ اذاوأ

 ضربا ثالثلا دغبر مشلا ىلا ل ىف كدسع ولأ لاق ع ردلا كايللا دي درب لوأ املا ثالثلاو ظ
 009 ىلا

 وبأو مينولاونأ لاو ءانلظواعزدأ-ظلاو عرالان مةد_>-اولاولاق مطشالو ٌعَدُالن

 ه' ى رودس

 سايقلاوهءالاثئىذلا اذ_فوروص:موأل اق ةأظو ةعرد [طلاو عر ردلاةدحاودربملا سابعلا |

 ريغ اهمال عري الار كابا هلال ث الل لاقي ىرهوملا جيا

 لنزغتلا قو مالظلا يف اواخد مومو أ ءالطاهتدخا ونال نيكني لثهسايقذأل سابق

 نايل «مهجرطي نونا ى تالا نم موري لجو زع هلوقو توام مقا ذافزيزهلا ءلا ا

 دشن ارستلاديدسش طم موب و ل "هلي اوني دا داق سادالعتاوال
 05 -“ م 241 باخ 0

 مول 8و يما ١

 ىلا ذه مالم و ماا يح 5007 0 اد رنا ٠

 مالطا ىذ سن مونف * ماليارت وتس كوأ دشنأو

 ْتَدَسْساىأَبكا انكي ىتحر م موه هيف قلة ىذلا مويلل لوقت برعلاوأ
 لاف ل ءالاكر ميس

 ب منك اذا نيترو د ف 2

 هترْطُخ نمداوّنلا ىلا هر رشا ظمأ و ذ داوتلاديدشظمرعَتو 3 1



 (لظ) نسا ملا فرحي « .ءاطلا لصق عاب

 عمدعوا”ت ف نيبو 3# هم 7 ةمءودو#

 هي دشن أو ىدملا اذهلا ماظل ارت ىعسو يللا تارتلاكلذوُتر طل هل

 اهيل اهيلعدوُذ يَ شيع 10 ةحائاَدعب رع رصاف
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 زك تارت ىلا حسوالولةواه تلا د رقما ردي رشاد ةرفح ىءد

 و روق 8

 1 هود جعالام هَتفَباط و ًةقوط قامت 6-2 اذا 2 ىنمسا و 0 ر 7 وع

 14 57 8 ا 1

 : 9 : كس مرورك ا رملاشلا ْ ا وو لمو ف هلم لد
 71 19 هدام هو كلا ردم 2

 : 2 1 مظيفانايح أ ظيو | اوفع 00 هتان كيطغي ىذا داوح اوه

 9 هو 2 .2 ع

 طلي ىعمالا از روسي 0 هلم لطب ىأ

 520 تهز تييدشناو للا لتجا ىألتخاف منا ىلاهترسنا ذاتَ الفت ظىرهوحلا
 ”و 8ع

 نءهبرعلان م تاغلُذالئَظ نمل عتفافو فاكس ى ألطف ىوريو م ْ

 لا لوقف ءاطلاق ءانتلا معدي ممم و لططال |وةمفاعتج-ءاظا اوءاظلارهظي م ءاطءاتلا بلي

 | وما لاك طا لوقيةدئازلا ف ىفىلصالا مغدتنأهركت نم نو تاغاارثكأ اوهو

 ديد انهتلظ ع واطمزلنا ى :رظوملا لعج ى ريا لاق امهعضوم فنان روح دمناثغل

 هلللطامأو لا لعيفانا أ لطيد وزال هأك ن يفشلا هم عواطف اهو مهو
 قاع دحاول اوعقمىلا يجعل 1 و 0 8ك ع اطلعوا :واطقديدشنلا

 ر زو ول كتوم ال اوىلا عت هلق اوف هدم 3و قَبل نعم ىلعأل قيل ئم فنا اوعفمىلا

 داس دعل مص د هوى 5 هو د
 0 ىراصتلا 3 كى هو لح لظم تدد دلير دقمالظ أ اردمدملا عقوماعقاواليتننوكينأ

 مسيل ذافماهطلايوإ نويل ىلسعتا تيد او ١ اهعض اومريغ ف ءاسشأ هيف

 00 راو هزت الاننالاق .نسرغلاف ىو دي هيو وسلا ف

 ئىرشعيإلالاقو ىلا انمي ورف زالة ئ :ور هلا لاق ولاه ةنسضفل اويهذااسوملاوه

 00 لاقي ورا ىلع قراطلا املي قهنمو بكذا ةهو وهو لا نموه

 هيام ٠ ” ءاقلالوقدضو هع : رد نم قش ةرلآءنااكسلع

 * اوناش هاكر رغب هك ةرطباهيلا ى ارلا ل ااماذا

 فال ىفو رون باقثماللا شيئ و ةاقلاو الط ناَصأ وأ ارش باصأىاءاضأ لاق
 ”بل ع 2

 نا «تالأقلاَجير مم وك عا رلالاق 3014 وت يوتالظ رولا عبو روثلا

 ةلشا انهكنارؤ ءانلاو بلال يعجن نوكم نا لاما مالل تاكل عملك

 طخ



 1 مقر ملا فرح « ءاظلالدف

 6 لاو لاق ةيلطلاو مداطلاو هني اي تألبق اه دلانيابرُشاذا دعو ألافو 0

 8ه--

 تمل رمسع ىلأ نءفرملا اذهانلىو راذكعروصت دون اق كار ردا ل ءقنعللا مهاقساذا موقلا

 تطلعي لانا مهني يدجأ ساعلا أو مهلا و انزع ةرذنملا ىو دمي رفووقلا

 و)نرمع ساس

 تطظ تيكوفلا نا لاو هندي حار :اودكاردا ىلبق هس همي اذا نبال تع ءاهحسلا

 وو خ1 707 28

 لد لاقي ءارفلا ٍنْورلا غلب ن أل بق برسشد نيللا مواطملاو روق يسم واوا

 ا ًاولاق كلذ ل دق هةلبألو الامكان : نكيولاعضوم هنن علب اذا ىداولا
 ومهم 00 ووو

 2 رم هيىد اولاف قد اوُسأ1 نع 7 عدم ما ظعلطد داكب اليش

 اليس فدد ةغباتلا ل اوقاف تيكسلا نبا لاو
 36 تاو

 دخلا ةموااطلاب ضوطساكىؤنلاو 5 اع اما ل ىراوألا

 3< هه
 ا ماسر عب ةيمراطملا,ض 7 رياح لام 75 ك0 اوبس 01 ا

 لدن هير 3 لا لصوت يل

 رزجلا ومال َقئاَعَشلا تره , اهبتاكورادفُلد الاداع . لبقماب
 لور هد © بوت

 لبد برب لجفمر وأ لعن عثر ةفنلا تلو هعضومريغفرحتلا اوعض وكأ

 ةءءوم < ودءوءو<

 اذانانالار راسخ الو ف ا لم نبا تدب دشن و هناطدمفهناوأن ع ا

 ان غي درع ولاد شنو نعام وهدد قواك

 لمد ةلوص هيفوكابا لن 2

 فصدلاف رشحلا عضومريغ ىف كر ذك ن أهلي قو كلذلقَّن رف نكن دارت ضرال يو

 رفح عضوموبغ ىفهلر رشم عضومفليقالجر
 ا هدو مهموم امل ل

 يلطل اهمنضح نييدا وح 0 سس رج ىدرمن مهلنالأ

 2 هدم و 5 8 يب

 ةردب وعاادشنأو دلت ضويحي بسط 6 ذوملا أ

 "2 ” م

 لك يلهابلا لاما راو ونكمل لاما نسر عالفالا مجرم

 روصنمو لاق يلااودفاف وأ لماذا تيدا فو رملذاةموأتم ضرأو
 ومص و مو<

 ىتلا ةمولألا ضرالاو عارسالاذاذعالاو باكر لله يفئرالو تلا هبصو )ىذا دلبلا مؤلم

 هسا ل
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 و وةمالأت ماهر لات لالادب-:اهبطَت ىلا كحال
 و م «د 8

 تغدأئاطلاتلا تيفال أ أو لاعتفاوهو هم عانتمالا ىلعرداقوفو سقت تيطاافللا

 (لظ) ٠ م11نفرح < ءاظاالصق 5

 2 رحب كلامى ربنا دشنأ اوامفءاطلا

 لالا نادت ابجاقنأو 4 اناس ك ذا بالا عمت م

 تولومت 120 تك 0 م 0 واضعت م مضعت راع موقلا اظل و

 قانا طنب ارا لامن همم |ذام اهظ تلك حارا ينالل لا وله نأ كاظم

 رعاشلا لوقو

 100 1 يمت كارلا , 'مسئن لما هكلاك
 3 مو دس

 هنيفمول ىعتالة نأتي رولاق ل ئموهؤ اح ْىأ ا موملاو هلو ةىعمنولوةد مارال

 لوقهارأز لاك انيقباَعحَرط موسلاو هوقفلوشب ىبارعالان ا ناكو روصتموتأ لاك عنق لع

 0 يانا برع و نيهلاماقمهِهقْباهَحىأم نحال لاو نملوققب همشوهو لاك ل سضَملا

 راه أنت !لحو زع هلوقو تذل الريح وكاذلعتأالٌصوع مولوعك نامعألا فكلذو
 هدة<

 نول مم اوك نكلوانوالئامو ل خنوزع هلوق قءارغلا لامتو اشد ىأَّمهْنم

 ىّرعملا تاتو لا ريثكلا ذي شن ثلا ريالقلاو مهسفن أ اوصقنن كلوا داعفامئأيانوصقنام لاق

 < 071ج دس ه5 ع هدلاع 5 هه يدعم

 اهازعنلاطئاضرأاندحوو اهازعم تلاظتو عجاسلا لوقدنمو تدصخاو تنمسامم تعطانت

 ظ لاحول ب نمي مياوأهلألاو علا ظلام مم انتىأ
 ئ و و ع # ةرس

 ظ ظ ميلظلادكملا ىلع قكلعو 5 ىاقسمكلتلظأو لاو

 نلعت دشنأ ود سموا للا فو

 رجا ادماعاا ىلا قوت 00 هاش قادة وجلمو

 هدير حر كيو بوري ن أل بق هذم َقساَذاَظ مط 12 مح ركن نأ ل مق ه نم قسءاقساذه لاق وهل ه2 م هر هما د او صال ف 92
 مدع سس 79د زوم

 نلءثهدشنأ ىذلات باادشنأ أوبريت أ ل انأ م ممقس قاقستداظو

 بطي لَ فوء دشنت برعلا تعمم ذكك ىرعزال لاك د هبا تلا اقف تالظ 3

 منان ويل كأنما اولادو بالا مهاتست موقلا لظو لمعامل ع الاوان
 7” م

 287 -هو

 هديزير هن ل يقداقساذاه* [قسٌُنالدََملو#برعلا بذا هجتلكمركم ٠ ءاقلل

 ا لاو



 ل (ماإ) ...٠ ميما فرح .« :ءالقلإ لصف

 ا روماعجو أ اصعب ظأو 5 ممول اود بصل قوق ىلطغأو نال رولا

 از ىذا 5 يلقون: ا لاو
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 ا 32 ُتيَطاَداو « تلق يشم

 ملا يقسم تاذننيك ياللا يا ارعال! نبا لؤق اذهمد مسن ا لاق

 مظتلاو هلظ الحر راوكشد يذلا مط افامتاذخلا رطل بس تركهم لْغَتمْضَعا ذااهمال ميسو 38 عقال -
 دبع 29 ا هوم 7 ل

 ناللف يلو لان ارك أ: ىأ « لطتملا وذ ىاةورشن .*« رعاشلالوقهنمو 525

 ىدعملال اوقهدهاشى ربا لاقل كأ

 هنبيمرو مه 6 واس وو و وووس 5

 لدتا هب طيعالا طغر ةورب #2 هيوعك مصالا خرلازعشي امو:

 . مسا لوالاو عفارتب م رهليقؤم يارا

 انكم ذك اماذا ل ملت كرمال ظ
 دع

 ا ا للفنان ماجا ىلا الفل قلاع و وّنيماظىأ

 هتعدشن أدنأيلارعالا نبان عله
 ةمدلسس9و ه- 6) 8 تعادلا و 9ع

 يح #3 همنا دولا ٌت اسعاد ٠

 دقخنماثلا عزام ذالك لَ روصو أ لاك ا تح نماثلا رات كلا

 ىلعتلازب اان 0
 سانم9 ساونا وم س ص ا واطسم سسوإ 0

 عال وجو مكانش 3 هني: همس مان هنيور6و

 اذكن عاام لاقي م هوو ل وعادل ماظلاةوُححديريروصنمونأ لا

 25 اوىلظأ اهبحاصالوقداس رع تعم جرو لاك ءلماعملا قةدإطلا لبقو نينتافي]

 5 لاق للا لعريص أب خ م

 و اهنا ناو ادي 5 اه ادوات ل اهم

 مس اعو لصالا سا

 نأمل ىلا هبستوأ سقي كرش كح مواد ظ
 5 هس سهول »وو وسدنك و 2ه

 مانت سلوان وتو 2 ماب تسلو ىلا تسمأ ةم - 2 3
 ه؟-_

 رس <

 ْ همالظتدرأو كنمرشأارملا ىف ل اما ةرؤينس لاق لكي حرقا لشاو

 . امال يسعنا »* الباس ثومأ كازلو ' نع لملم اةتكاشسو

١! 

 ىلاد



 ةأسصا هل_هكتلا ىفداز

 "لءاقةكرفك ىأةمهط

 سوماققلا ىفولئموهجولا مل
 ىىيبعم هأ

 .ءانسنللا تلاهةينملل مول( مول ) 0 عأ قال جرمسا ١

 ءاننطاولو !|

ةغل فلسا ماعلا (مالإ) 8 تملا اطار تفل
 / دي دقو ألا ف

 (لط) ٠ ميلا فرح < ءاطلاو ءاطلال صف 9

 : ١ هم مو ةيددر و ص ع

 1 رطل ةتتا و باكو كيتي دره د ناك نأ

 نس ام لاقي ه[محاهَط ههطارب ريق ىلع هماط 2 اضيرعقلا هنا ثدنلا ادهم هريس

 ودي ادب ةعببطلا الا وال بملا ىهوناصلاةئمو هب ىلا هماطام

 ] مسن هلام لال لوق الز لافديز بأن عومزانفلااهاك هن تنمى هئايط

 فديصوم 7و س و 2007

 هو هاوس نبل مفرادبخ وهج قوة ارما تن تحبوا ذا تسالي« هيءالظم يا
 ظ ةعضوتر خفى ثلا عضوا لإ أطلال ْشسلناومالكلا مالا ىرهوشسا هب 27

 ”ةزايض علا نواح طا ونضال لاك ناار نبا ْنمهبّشلا قبرعلا لان مو

 | هنع ءاولد شي ىا والخير ومر زاب شيدح فو رفا ملدا
 نش "2١

 131 «الاك 0 و ركبابأ ناةلسحأ ثيداح نمو الانيشإل اخ رطقندت لاق

 ولع و ان ةءوضولا ثيدحمت ودل اة وامعو 7 رولا قل لمار هتعالذخ هد لى اان

 قداس ليست ايو رذلا بنبأ لاوتنسلا كس بدال أتوا دقف

 نبالاق ريما اوس الاوت 3 رزعلالب ١ زئتلاقو ءوضولا ف تا نارك دادي تالا

 تانإس 97 - وع هد نعكلاذ كب و 1 ول رد ماو ارسنغتلا لهأ عاج و نمامع

 ملا لولب نعلاو هلع ثار انعم ل ارمشلا ناو زع هللا لوقدفاوأ رو

 ىلاعت هان اوعي ملقم ل رشا ناب وزعدإ اوقو هن“ دو رودلا اذه

 لعب هناللا انتا يعبر فهنا هد انلدبشو للا ر زرلا تيما تاو

 ما 6 لاو ريس تاس هلو طرا باق نواتج ر مك يعاد

 ش قدسالا يساوي ظوه وردضملا

 ':. مولطلا لح راها وا نبا يضلوهاذ

 قطط قانا اوقع لاا و ةرَدَلاعْتم مهلا دارأ ارق د كلام الها نا لحب ورع اوقو

 اوف لحو زعل لوف وقر لاشك اًرقسانل ىزدسلا عضوم ةرذلا نم نوكيدق دقوم ولد 2 5

 ةانا اهو فحل مسالالطلازا جاور ىفمؤةنالءانلاا ادعو ميتا لاكن 0

 لاق



 و (مهط) ٠ ملا فرج «.ءاطلا للصف

 لبي ةمزبالوةىفورعوتأ لانو دخلا وص مطمطلا محتل ٌبئاصّسلا كان تالا قرا
 ميماطأَت انهَتْمِبَق 9 هزكاضع الن فتى عتاب . ةقانمض

 انهل د> اوال ةددماكأ لووول تعتاد ل سافسا سبوع

 توصةمطلا ىلارعالا نبا ااهسلاي طا ع رس ىأريسلا ولأ مال شلا 1

 عرانوهفهند د> ىلع هنو مانلان سلفنا سانلا ممول 00 ثراطملا دوعلا
 دعو ريال 2

 ىأ ميا .و و عارك نع هسح بولا مُكليلقلااضب مومو مهم لس رز موطمل مرقلاسجلا ْ

 4 ري تنحل

 مالا بلع م كَسَوو ساهيل .ةودض هخرولا مم ااورودمعهتج

 نألة<«وهمديبسئا لاق ماك. ابالو مهاب نكي ل لامتف و هيلع هنلا صدقا لوسرا نيس

 هم ذ

 هجولا نون._.سدنكلاوٍنوءالو يوب نكيلاكأ حاملا قون 'الثلاءوجولايرسفي

 تااقفهسف للملا لاةقثد دا اذهف مهام اركسف» :نعسانيعأ ١ ول ايس رش رالا

 دقن نعمل رن افلا نيمسلا مولاة اطبتااق 04 00د لك ىذأإ اوهةفئاط

 هزي ملت فونلا ةفهفاحلا هنال نم 9 اءنكيل لوقف قل تلاوه ةنلارت قف ةفاصلا دبا لاه. سول مادا ١
 077 ست ا ل

 ىلا عصد-ةنوضع ملا ميهطتلا لاق نمامأ ونافع ناس خاشتتا ىأل هت هنسشتا ول هيعمل هناي

 يامال اقف باع قاوم 0-55 مضل نكح ملاقةثاكف
 وهو مسا فب .هللال-.قو نعمل ش ةدانغلاليقو هحولاز تلاوه مهلا نكي ريالا نبا لاق

 لاقو وه سانلاى أئأدخاو نعم و اوما هللا دادضالا:. نم

 كلذكا ناك/اذا مههادمهحوو داولا ىلا رواج نول ماو ملا ديعسولأ 1

 ةمرلا ىذلوةقرانتلا ممهطْتلاو دي سو لاق

 ظ ميهطاوأمُمحاَعلل مو اهات 5 نا ظ

 لادن 5 شخوتسسي ى نع مهي نالفلاةياذه نمو لاق راقت تبان يدلل

 كيس اير انماعط نعمل كلاملاقب هنمو شنألا ةزيزعلاةم 0 ةيرملاافتمهتلا ٠

 لاك و بسحلا# ركيلا لب رلادازأا يانا عيال أمطخأ 5 مهنا لوقومسنعأ

 ٠ ليطلوقفرعابلا
 .يئاقلىقتلا وكليب : مكي ارانبفو ا
 نامل و 7 نك اذارامللا تره لاق 90000 را و نسما مهلا

 (رشعسماخ برعلاناسأ - م) انأز



 كافل 0 # مح م
 ب يح سب سوس
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 مط وهنضحو 0 ابليس 7 يلد ف اوه 2 اروحلاك
 و و

 مومط سرفو الهساردعو دعي ىأأ .عمط طرسكلام مطب دعما س :رغلا يملا 0 7

 اسرف فضرب لاو لاق مظداوتلا سرغا لاقيو ةعيرس

 : .هئالشاوأ لايهم 9 هئاقترا ىلا نا لاكمللاو 3-9 هئارغلعشير نمو

 1و ا

 0 0 ِن ع ركيذأ تآر 0 وا

 لات اقبال أو يع تعب نوغ أرنا !ىردا الددسن فيعضتلا غد ب

 5 9م

 مملتلا حراقلاو ودعك ل لالكلاده ه« مت واسمك لسوثتت

 ظ لصد ماكنا عال 00 ىلا ما 4 أو
 5 26 هم 2

 سيريرتتمف انني دمطمملا ىثو تنشر لتحمي يشتم

 5 م 0 9 و93

 2-5 علاش مهلا مالكبت ديعلا انزل بتال مالكم بش ريج ةيناهطمط مهيف

 ١ لانا اع اوراغضناذ اهلنأضلان من درع مظمطأ اوةمالك قمطمطدقو

 28 قو انتل ق مانا ملمس ار ءالا : نبا ةيكتمااراننلا ماطمطلاو نلاةدحات

 ظ قكهناو لبلاك لنمعتبار هبال عج :لهدل لق ا ورخلا

 ْ .اتههءراغتسا هطسورصلا ماطَمَطو دانا طسوف ىأ ماطمطلا ىف تاكل ىالولو ان ني انبي

 | لاقي ديزوأ نيبعكلا غلي ىذلا ليلقلا"اىلاوهوجا نصا اهريستيل رازخلا نابض امم

 ىايرلا ىف بيذهتلا .ه هير عد ونمط عمرت ه عددي :ًاربادادبتساالا أخل [-رلا َتدصناذا

 ىدؤألا وفلل ثنو ملام امامطل ا بارتوأ
 دع كتلك

 جسوم 5كم س

 فلا هناذ .ىفمطامطدوس #2 هع نسيت ذوسآلك

 ةرتمع لوق نع سانل العأن افاعي هل سم هلالاق

 ةه مموعدىكم يدوس '. ووو

 ملل معالم قرح #3 ني و اكماعنلا صلف اىوأَت

 ْ قدباصمتأدّئاع نو لاه "املا تادللا قي ف فتوي الام باصسلا نمنملاننوكي لاسةف

 ْ نئايلكنمباصتسلاهيلا عمت ءاعسلا عيج نمانأك اهيفدع ءرلا تو عمسفءاهسلا طشو

 0 قزحلاو



 55 (مهط) ْ ماافرج 5 ءاطاا لصف

 او هرايص ل بكتلا الع ىد”المامط انالا مو اهاوسام بأداة ماطوغو ظ
 زحارلا ئربنبادشنأو اها اوس مّقداذا نال م 0 ْ

١ 
  6 59.» 2007نزل ١ه

 0 5 1 مرعاأاو تصف

 ليف منو “الغكأإ وش ا ظقلمتسلاءاح و ا 1 امر وو مد ةؤأعي ى ىح 5 ىدذلا ءيدلا لاق وا
 مو

 ةماطلاةناب لا وزع هلوقىءارفلا اكو ةاشماينلا تيه ا اىثّلك وك

 لك نعم طأ ىلاوصصلا نسةماطلا خاج نا لاق روطتلاقي و هل اص ةمادقلا ىفنلاف

 وهام ققوأل ظمأ نياعتكأةماخلاهقرقزالا ذا يات بالا وركب كاش داختفوأ ؟ م

 الا نمه هيو نعام لدقو املا ملا مرلاو 24 لاما زفيهاداهقو وف والا ةيهادإ نمامو هنأ

 باد ًامرلاو مطلا:لسيقو رم اوه قو ةئمراامَو رش انا !لسقو» هوو

 ايدلطن هرانلا طوس امطار ياا طو ينكلاوهو اولا للاب مط معلا سااتلاو
 08 سا ىاهس 2-5 قوم 2

 ةزعسوط ىرهودسا هدم طور هم سأر واتسب ب ازال ابا عامي

 زكى أمطبنأ | هل ناخ ىأ | رشم و 8 0 :وهفدصقعا دام 0 نرش وزب ىأ ش

 - مع 0 -_

 هنا نالست دذ ىفو ملاكا اهرعسش م طدقوو حرش 001 هدح ىفو وثم مطتساو

 هرم ىو س

 اذار ”اطاللاة,:رسصنوتأ لاق رمش وم اعلا الا يدنا فو سأرلا مومو

 ءاطلات رس كف رعلاوه فلما وى لام 5 رولا ملا لءقو (ًومْطَتْممطدق ندعم
- 2- 

 اذاف مرسلا ءابام طلو 0 يس رلا ومطلاب الاقي يجب

 املس فرعزلولا رث كلا ألا مسهانأ اذار لا ملا هءاذ يمدالا“ هةؤدقم ملا ادق | '

 طنا مطلارصلا ى رهاب لاق هب أن عى لكتلا باى زوو معي رلاو عض لاعب كل ذكولاق

 00 رانا و .ةنيش 0 7 تفحمسم رلطلعاممزاوةيقا لع ا

 وس و. .و

 ياسو حس وذلك نوال شا قضي طوف تي كلاب أ
| 

 دا اوم وتب ىف أ وتلا ة مل قتيل لابظب وله و وماهي ضانلا هم سيكل مثئاوأ |

 8 و عود ءخ ه3 قوس 08842 ا

 بهذ لوقو عرس أوف حا ومط ملول انالاو سر هلا مطوردقلاةمطلاوةريطاو لالشلا

 م8 سس تورس ذة ع 85

 اله اود عودعي حاذاامومط عطيرعتا ماى عضالا ناك انآ هذ ل. قو ضزالا د و ىلع /

 اعني لاهو

 رسكب سكلا,طلاوهلوق

 ةنكاسةدحومءاءلاوام هلوأ

 سدكيومطي ىذلا بارتلا ىأ
 سوسمأاَقااقورئلاو ف هب

 ةرتلاةانشملاب ىأ س كسلا

 فروع) ولعل اودم_سنز ول

 ريف ثأ هد رشا



 نع هلمكتلا ىف داز )م

 قعفأ ةصوغطوَةهوغط

 رصلا اكرم ّمطا

 مطتلاو ريثكحلا ءاملاو

 هسيصم هتك هأ لدامملا

 ١ اوةءاند دو

 ىهدشن ًارهقلا فاو هلوق

 ره قى :دام ىف هلمكتا

 ىتوتئانو هل_ههلا ءارلاب
 يعم هأ ىازلاز ه ق

 ىىذلا ماعنلاٍضس هلوق
 هلوقو قونالا ضس توقاد

 قرايالابو هيف ىذلا بناذملارو

 هيضصعببتك

 يل ىف .ذلانةلطلا 2 0 ادهلئب يفنوبت لعفلا نعمه فره لكك لذكر

 ه5 رز رضني دس 5

 ب ليلو رب و لظلايوناهتل يتامأت اسفر هلام هبا ةيلملا امئاوتوملا سانا يمس

55 

 ملا م9727 4

 رخنمَد ءرعذقو رس ىف باص الةلط حاعب و4 دداكألا اوي ةيلغاتا جدن ىلا ن ءثيدلا

 لاو ميحد متاح مراة اووؤ وادب ًراثلا أل اقف ىذاتفرانلا

 مكيجلا ةسييسلارطلا لمأو راخادامرلا ى هو لا ىف لج بدا ةةملطأا ارغم الا نإ

2159 

 هلياحي نءقرعلا طوا طوال :اهلطدقوا لم نياطلاةرامججن ممصمصةللا ل بقو

 تيان يناس لأ جيم

 و و» #*« وس*و هدممو 3 هم

 53 ايدل نواطإ »#* تارطةماندايح لطت

 داق مَمللاَنودنا بزعل لَ .ودانععو قون هِمَطاُ ةياورلا رو مشملاورتبالا نيا لاق

 ل وع ا

 رعد أ وتاكمر ءوهولاق ربوه
 200 ل

 ١ داتا ُط سر نواب . م 0 دل

 هللاو كاوا تاس عورلملاو خ اد أتلا ب جوها اوّدلطلا عمبرلطلاو

 مخرطا ل 31 ايزل أباصسلا نليللا دا )2 ك١ عزب اهل عر ملدعأ
 0-0 هم سصأو 5و 5:5 20 و < همو

 كبت مططلاو ربك ديلكو داد٠ تامنكطموومأ اولكض-اىآ اانا كما ى :رهوجلا

 9 وم م52 - وبكون هو 5 مكه

 او مظعلاموزلطلاو مكسمئاذكو مظعتم شمع ملم ومةسرطا. هنا عمال

 0 الا ٌليقلآ

 2 م هي

 لااينرشا اثم ةبالغاخ تك 57 ”ةلهوملا ملاوي ناك هنأ باع ن نعىحو

 ليني لاقدا وس ذل بيق ض صر ةمدعملاءالنا دوش ادنالاك وة هما ءايدساو هلو ارتكب ماذط

 وكرم ماو نا اذكابو 2 ابكت موو دمروا نش

95 

 مهم نموه لاق قرصنالداو مانا كسار ناك تدوم ىد هما ردد عاشو والاه

 سلط كلذكو هنلطقو هو د رلا َط ملط نب تالا ءامل مونلطلاو معساَم
 - 1-1 2 تع 5 -

 مطدةق لع حال ورك امو رت العموم امط مط طمءاللا مط (مادطإ) 00

 3 ومه-<- 3 4 ه هد مخ كاع 92

 ا 00 ايدو ةللسالالغ لتظل ميييزج تن قر :زطامط ةمطظلا جملا مو

 3 تعز

 رك اذاءابملا مو ماظعاذا ءيشلاَمَط نمدل صأو تف ةرلا نماسه همسة ماك ِتاعنالو عاذتال ىأ

 مدن 9<

 وهو

 ل



 غ4 (مثط) :٠ ميلف رخ : أ .ءاطلا لصف

215 2 

 لفتت مطب :اللجراذهلاقد وولخا عيان اي قلنا معا 1 نأ لا قيوانش ناو نومك ىأ

 9 ساه

 ملف ديانا الا نم مما مل ملا مانو بدات الى ءاططلا

 ص مآماطعلا ماطيطادتر هضم دعو الولي ما اهيفَىَر ربل ىهل قو هنمنن ممل
 »ؤقءء.١ 6

 5 .طقلدق م ام ”اكَوألاز 4 2 مكماف ع مطبال مكوك باعث دشنأ

 ا 000 01 4 هب
 د 0 ا الا 0 0 ْ 0-1 5

 سل )مو و --

 نط لا لعزل للة ةنب اونا ني تاكا

 10 5و 2 و7 2 -س
 مطلاو ههطتسسم قرين أ رفا ن ةعبضس مالا لا فاح ارطأ ىلا هنس رم تحفام

 2ويدددعو 1 ا # ماوس د8

 أذا س رلا تمطسماوو هيملهف يذق مغ تمعطأ او هيلع تردكى أ هلع ٌتمظل قيةردقلا

 مس ورع نس 9س ع

 ةدءدع و ًادشنأوهب رج تيلط
 ة8عوس- سوم مدهرآد دع و ى 0

 220 د ةرمط ضارو ىس راد

 ىه حاولا ن ممم وتاليا نامت ناعبمالاامه ر "اف لكل د رنمناتمأملاو
 « هوو عوض 6 2 هو

 مهطمود_ةعطو ةمداطو هبطغطو اه ريطلا ف رمالا ا مدل يقل عضال

 فارعالا نبادشناوءانمأ أك
 ةرقك#“, هَ

57 

 مالا بيبا ؟ءناوُت الامم مط كا 5

 اعل _ثمحتالاو ورك ذ ذلل ةماغط د اولا عام اويل ذرة طلو ماعلا فل
 ةءوو

 ا ساس: | لا انش: ام هو قاض فرعيالو لش هم قالو ماو

 ماَعَطلا ىلِءٍِتيِلالْضكاغ د لو اَدكبيلا اذا نايعلاولأ

 رغاشلا لاق وسم اذ ولالا مما ذهلا يراود

 8 هج مس

 ماغطلاو ةماغطلا هلا 2 أل عشب تممهاذا كو

 يصدأ لل 2027 مو

 لوف عب اوت اتوا وجلال جرا لوقت ترعلا تعمبو ىر هزالا لاك

 ثاك انماغتلان أك ذو قماش! بابن مودا مالحلا ماغّطأب قارعلا لهل هنع هللا ىضر

 م اى

 لهعال نم ءانعنم العلام هالحال قاما هناكه موقصإ :نأز امس انثمعض

 0 وفرع ا 0 5 ىلع ول اد :ًريثكه ذم و مهئاذ و ,أو ساننل اذامنوأ مهل ةود 204 ةفرعم الود

 قرملاةداحو قدر قيقا لكهياهةسيُت نامت اةساَعقَدئنالنك ان »* ققرملا



 قمداشنا باوصو هلوق

 "هل هكا ةرايعؤللا اهدوع

 نافاهدو_ءىف ةباورلاو

 نانوكمال يوَمَدلاو فطعلا
 نمهدخأ دق ةوزمملا ىف

 ىذاتبااو سرا نبا باك
 ءيفعم هأ ةمرلا

 (عط)ل عاافرعخ < ءاطلا لف م

3> 5> 

 نعى متت داخل فو هرم لك وي ئذاارمغلار رامجلا نول ذكرا رخل زر ذاهب

 تادتراصى ؟تكرد اذه اتم اور اذا ةرطشل اثدعط كانت . مط قسرا عسب

 , مص 5 2

 لابندلا ثيدح فو تكرذأ اذاالا لعد او لك ونأمل ىح ىورواس هلك أيسر

 ىو ا هه هم هب 4

 متل اناذج 11 دو«سمْنا|ثيدخ ىفو ريما لعاقأ مطاع تان لذ ن ء قوربخأ

 أدام اَعْطاَ ةكعلا ثم ًارضنل لاك ملا ل ّك ديد شار مطل الىوربو اهمال

 < ومد سا مم ع 2< 2و ل” 2و مه

 وكلام لاي وَلاَ 0 ا ريع ن هانسمدع هبت لصو
 200 0 2- هه

 رعاشلا لوقهنمو اع ارا اطدق هاب مف ىف هل خد اذا

 ديحلادب م انصح اواطت الا » 0 طرأ تبذادسإ اهطعا ,

 4 ردع اسأل وطم * ةمعان“ ارم م

 لملف 7 ملا َتْدَح 1 ارميا ص أرباع اوةعاطلاو ,عاطتلاودو

 اذان الف ةمعطم نالئدخل .زونأ لاق ةودْلعلاةمعطملاو درطلا نمدر طا و فطلا نمنلطا

 ميل اطل يسم ىذا باخ متلو ل لاَ وقنا دنعالااهنولوت وقتال ودرصعب هل دَحأ

 . ملا اوذلافديصلا ملت ىلا سوقلا مما 1
, 

 2 ديرما جاد همطم اررشلا نمل انعشلا ىفو

 د وم

 حتوم عي فطعاهدوعف ةدادناتاوصو رتيواوكلا ةرزاومدكلا دير ءءادكا

 اهحباصولا اما لاهو نيغلاربسكي ىلا ءالا نبا اور ونيغلا مشب ديلا ا "اسؤنيتيسلا
 هد و25و هل ىدو دم 31 وده و هر ىود ويرغب

 ديبعلازيطمو ديصال عطمنالفلاةيو اخبار ضلارثكيو ديصل امبداصر ةمظم .وةوديصلا

 نسدقلا يمال وقهنموهنماقوز مناك اذا

 هيك 00 اهريع م .هلسلدسصلا يقسم
 م7 هسه و

 سيجد دشنأ او 2 هديغبالاهديضااملطمو د ةمرل اودلاقو

- 

 » ه - ءوذ 9م سو < د

لا او وشمر
 ديا ماب 23 يلسو

 ١

 مدخ
111 

 كارريغنمةيمن تبدو 2 يَ اصح ترصأ | اهلكلقذ

 هه اك وو

 تيمكلالاقو نيرتم دور وسنكأ نحبك مطمكن الاقي و

 و ساد دعم

 . زيمقلا طخو اواو“ وا :تاهاعطم قاوقلات ا لب

 ىأ



 ببن نت ظبي

 4 (ممط) ملا فرح دب ءاطلا لصف

 ماعطلاباهيبشت بث قلا بان نموهو . هوُدقلو -.لءاوةهذاف مك ةتساو ةالبصلاةءارقيف هيلع

 تبلطىأثددس ملا هُنمَعطَساف مهلوقه نمو ماعلا لدماك هيف ارفلا را ديم نأك

 توم سس عم

 نتنإلا كا هيج عاجبني دس فيرا هدي ل ب بوعط يقي :ذينأو ىثدحيأ نم

 كو ةعيرالاٌتوق نذل الا عسشمو نينثالا توقد حاولا عسب ينعي ةعدرالا نكن الا مانعطو

 لحرل ا ناف م هددع لممثل لكلهأ يلعب نأ ثم ةلةدامرلا مام هانعمللا ىذزرعلوق

 لدزو يَ دالا وظلوا: مط هأرماو كالا ديدش معمل يبلع اال

1 

 ءاهرب هب ماعطمتأ | سها دارا كسم< رش د واول عطب ماعطم ل بج روٌو رص ممل مظل مطنف

 و 0و وو
 كلذ وكيامهتن موهير ا لو هتوالجي شك مطور يملا قولا هي دوبام حفلا مطلاو

 2 سم ني سا

 هللاَنا ليزنتلا فو هَمعط د جوُفهَقاَذ د معطثوامعط همعطو موعط عجاو بارشلاو ماعطلا ىف

 002-5 8 ور

 ماعلا الط لقبه! مكأ ىم اف هرعطل ل نمو يوم س لو هنتر كت

 مان دمام 5 و

 زاج قوذلا ىنع؟ هتلعجا اوه نحاذاذا شم مابوغي فت ومل هبفمدقجهلكأ | اذا مال يمطت

 نو ىعم ]وب لاقو بشي مسا بارم ناو لكويإ ل مينا ماعطلاو رمد ولك وداهف
 سو عدس عهد دفض

 اوذخأي نأ مهاهتوامطءاملاق ادد ولك ب 0 0

9- #9 

 ا ادع 3 ا
 ص مس

 سو )همم ه- 2

 اًماَممالا هاما مقا ىلا مم طش 0 :

 ةزرهقأثب د_> هّدمو ريل املادرتال ماعتلا تال كلوا مطنال همم داس يخلو

 سمع ن) م ه5 ص

 لاق هشلا دىأ ماطن متل ثملا فو هبرشلالىأ همت الذوغَسلاَر كش رك !َندرواذا بالكل

 قد د هاهم ىرت نبا لاق لك انوع عويس قع قدم موق ىرهوخلا

 كاذالوعد اوأىف لخداهللإةيفرشألا نعم م كعك لئماَذهن لاك هل ىلا 3 اوعديهنافماعطلا

 هناوماطلان تل ان الفنا لاش .داناألا ماو حشمة ءرتآ كوخ

 00 2و هوم عا مه 9-ه-

 اا ءاق- بلا مطْدَحأ ماطمو هطمدلو ا امطار ضال

 ريختن اون ناش قا داو مرابط وماما قدح ىنلاوعز مسيل سيفا

 ةرهشلا تمم اد عاقنالا ىف همت ن كلوادبأ اءانالاوةيلعلا ىف مال ادامه لادا أ
 اع 2

 ه يو ع فدو هد و رعد
 دافي درت كو اختنا ٌتباطو اًهعْطْسَرَخَأ عب مر تكسر تاع ا ىلع



 يملا رست ام رهز لاق هلوق

 "رلمكتلا ىفاكهردص

 بس> ىو ماوقأ ةمإ عزب
 ىديعم ىمأ

 (مط) ملا فرح 8 هاطلإلصف .

 انلكيْأْملاَوار 1 امانا ماغي مانالف

 لاقيوت عاضران مع تلال من ًاوهؤرا رخالا نمله أو سر ىأ

 ”ماظتالف لشي نسل تهأوقركيو وألا لا رح ةيألو لع هس لى ضي َو قالو نالغام

 اا ءانعمانئاوخاب اتي قرا + ٌرملل هلوق لات بلقلا نمو ةلَدل سل ءادنعم
 فعالا ”أو ماك, سدا ىذلا ثودلا لاح راسل راك هرب نسا لاك دليطلال لاو تلقا ص

لوات 5 ىضَقن تع .ةللامآلا
 7 هيزاع مطلة[ حاج ا

 1 000 0 نقلا“ نوال النعم

 رس نع اي اعألا
 زويا ا

 1 ف ع

 2ع

 ا تَحلااشإ كم 00 و *«يةنكي 0

 ْ' انا لام رة و هلزامق
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 امعطلاو ربل وحرتو هلالاو حر 2 متم صوخ لل نير هش

 ا نازكاف ثدسحفو هلا مى أنالقلةم_هطاذك حان تاطلسلا ع لاقنو

 هس هو

 يارا هو عدلا مشا هدعرعوقي ىذلل هامجهضق مدح طا مط ادانلاعت

 د س9 1-2

 7 ودع رخ "الا ٌسدنسلا ناّدَطتا ثاريمُتي دح هندو ممطاهعجو هريغو ”ىقلا نم هلناك ام

 رهزلاه تاوانالاوارتا ألا هائدت نالقلاقت و تالا ىأ

 ذك لامقواذكى غلاتك ثالثا ةئيددح ف نخل لا و معطل هانا ارم ا *

 بسْكملاحَو رتكتلاو مذلا,ةهعللاو حار او قلا غي ةمعطلاةذده بشك ىللاتق و

 اذا ةمطلا ثيبخو معلا بين الف لاقي
 ا هك رعاو هو بكل" ىدرناك

 نالفدسعوأ لكالا ىف ئلاس ع دمي ممل كلن ازال نأ ان فلن لكألا

 ىو لكألا ىف ةريسلا ةمعطلا او ماعطلاىلاةوعدلاةمعطلاو رسكلانة ير رشلاو ةمعطلانسح

 ماعطف ةريسلاٌتيبخ لقبإلو ةريسلا ىأ ةمعطلا ثيرشنهلا ىلارعللا ىعو ب ثكلااشيأ

 ]ل ديتح "لك

 ًايالالا 2: 3 الز ؟هتذاع نم تاك اذا ةمطلا تيرخ الفول نالخلايوديغالو

 ْ ظ قلذ اى أوومعطاقمامالا م كمه طدءااذاثندطا قو همعظينأ ايلا ابا وحوأ

 هلع



 عمال (مط) 1 ملا رح هه ءاطلا لصف

 1 جاور عيش ذايب هندء ناكر نالميش أو هورتقلا لقرب ةدارأل#ق ريعش نم | ا

 نمت ةارصملا ثدي عفو ةصاخ اوه سلا نأ برغل مالك لالا ل انا لاقو راب"

 #ة6مسرع

 اسال الم ناعاصا وعم ةرؤاه در: اشناو اهكسمأ اش تان ,زاطنلاوفوهةارصماتبا |

 ءوعه بالر
 ناسا تحن كلذربسغ و رهلاو ربعسشل او ةطئطبا نمتا قالك ىماع ماعطلاريث الانبا لاق |

 رقاب وصفا. نئألا ةمعطالا نماهادغامف عال ادن قةوةطاللا ىثو ءارهسلاه ثم

 امنا ثيدحلاادسِهتاناور ءظعمن أ, اثلاو م.تمعطأ ىلع لابغلا ناكه نأ امدهدحأ نيرعالا

 ءاهتملا نا ىتدنعا رءباللافااننتسالابهبقع أم ماعطن ماعاد لافاامضءد ورق ننماعانصتناجس

 هانعمؤفه هآر نم مومو يقودلا عسب نمم-عنخرخ .؟انوقوأابسزرقلالدبحرشأولامفاوددرتدق

 ناكىذلا نيلل ا نعلديوهت يول عسر مينا عاما نهر رس تيد عملا

 ها
 تت د .نادابا و 1 ل

 اولا ص

 نالوامل ا تمئادعلاو ود لا نوم ردئامماو | يا باو هل انا تاككرشاراشب

 ارملة نع دق ىضر نأ كلا صنئمدلاذبياو ياو رّهلا 0

 امون نم ممم هايف ناللا ل حالرق ةنئاعاصا وعمدر#ا . رشتلا وسرت[

0# 
 لديرو محلا ارا ؟ىنالهومةطيالوئدابعن مادحأا الرين دا مابعم وسمك

5-001 

 هيرطلتا لاق مالا فلاي ءاط
 ءوم

 ىداكيلامعاطلا َتثكافدعفاو »* اهني لير مراكملا عد

259 
 ىورو 11 7 مطلاو ل الا لاو روت اولاتاكهب و مهبس نع بَل ىلع مايو مايل ذو

 ىلَدهلا سارح يالدشنأو قولا ودراما مالا ملا مالا نغفل

 ا

| 

 يىءو 9 20 7

 مطالع مىريغرفأو 5 هنبعتدَ عوُبا عابد :, م 1
 #7 يس

 رو ص لس وسال ع هو خس 2

 عاتاذناننالا ىَدؤترمدلا ىعمتو نطبلا ىفاهن أرك ذي ةيحنطبلا عا وريف 5 .ماعطلابكأ
 ةووشلا مكئاؤيرلا فالودنشإو

 ما َرملا دا نلااذا ىهناف حار ةلاءاملإ قبس 2 3

 عذب ةدشن 57 ريئبا لاختهسستم بام نا ثابو ماعطلا لوالاا رآفةومتاذك ذىأطاذ
 ول

 ددنأو مزحو لشعوذىأ مطوذلخدو عاربي

 (رشع سداح برعلاث امسل ب قولا



 مورو و5: 2م”و؟ وه عد

 د لا ىنامعلا هيبط ًرعنولو لطم :.ةضاهله ودم ونامت ال كذا ملااذه نم لاةذ

 مدمس لل

 هك 5 24 و 5 9 سم <

 هتعدسف معف ءانردقو #23 همنا ىدم دود ماقام

 3 6-5 9 وو م 1 0 ا 5 - 0-0 دوم

 !ىذالملادوعب د 3 كو و جدمل اهتملا

 ققؤزيزعلا دبع كلما دبع ننام ىفافامرير كبل هيلا نا لاعتو هقحور* أى ىأ

 سم هع مث سو

 : :ةعدهع كود 5 هيلا مما
 سم

 س5 ةدمم عع 27

 0 د هعسفدب تيان

 و ك0 5 سل 7 2و - د .

- 2 

 كس - .٠

0 6 5 

 3 تل ركل ممساوطلابو #2 د

 لشق اوَللا :لّمشا 2 تعيس لا يسم اوان
 عاود

 نم ا مخ ٌتاوذو مسط تاو ذل اًةيفدحاوىلا فاضت تاعنب جرد باوسلاعلاو

00 

 مم لباهاكسو ةمتساح ىفو اا هل مسط ىرغ ودل ااو ص 25018 علا

 ماعطلا (مط) لسع فاو داعن مس مط لدقو لولا نام لاله نمموقامهو سيدو

 ميمو يام لكل عاج
 و ب انعم لاثمّقاذوأ لك لذا مءاليو فام

 اكد 00

 امعط هرعطإ ممطنلاقب ودلك أىأة معطل كت الفلاقي 5 ورم َمُمعْطاذاف لد هزتلاىفو اف

 8 ماعطاسملا مصرف لاق هنآس اسءنبانع كىورو ُُك ًالاجيط كلوقك ماقال

 لامن ءاطظ ىلا لابو معطل ماكنا با َناسنال عب ةسافشو

 و 9 0 ع 7س #9 0م 0-0 ع

 نمزسد خبشب أ دك نسيم اع ماعطلا ادهلاق.و مكماعطنع ءنغتسمىأ

 هدو 29 8

 مكل لجأ |ىلاعت ةلوقو ماعطلا هتمعطأو عيش ام ىأ اماعطلا اذ علك ] ميا هل ءزحالامماعطلا
 هس

 وهموذعل لاذ ةردصل 0 عن الاه ةرايسلا اومكل أع اكمل ماع 2و ةردهأ اديص

300 "> 3 

 تنهنال تزف هن اع .قسام لك هماعظتب ورح > [لاوو 6 هوة يطريغيدخ ًانءاملا هنعيضنام

 منوم

 اًمءَط همعطد سب دي ودا لأن نما ماج

 رار ماكر بيم "0 يجب ةييرش نوعان كلاعبس
: 2 2 7 2 

 امسس-سلل

 هه

 ل



00 777777# 

 06 (مدط) . 2 ملا فرع نهب ءاطلا لصف

 اذالبح لا لاق يقسو طاف رامي ب مج 1 ييرَط ع هدالا عزقنمتكس

 مط 1 مثرط) هلئم ملطوت رطل م مرظىر ودا سدرطو مط 21 راه صاكس

 ماستر طالاو ريكتتاذا مَءرْطاَو كنج مضر (مفرط) عاف بجلاو املأ ليال
 . ىن» مدد

 معرطالا فسأل نكو “ ا دا ىارتانل حدوأ“ دشن اؤزيكتلا

 ناكل م هرطمل (مفرط) مكر لاش, مترطاو ىرغزالا لال طابلابرا رقالا حاديالاو

 20 اتا

 ص و - 25 ت5 تور م -

 يقال لامع ءراءاحرامدكو 35 ةضوإ يفز طمارأم برأ

 ا سل

2 

 -2 دو. وة 8 م و

 هان قعدت ل دأب نالها درظرالاأ نيالا لد واطلاق حا ٌباشلا مه :رطملاو

 5 <17 نمو 269:4 سس

 مهرطملا وداحأو نع مر مو م هرطمتاشو كلذدإ“ أكن م بهظدحال عضال اذووو

 هلدحوالو لاق انيرطنإ شوج رج نبا لوقههبوقعن ريسفدقودوسا لدللا م هرطاو ريكتملا

 ََس وطلا فرم اود ىمضالا ناي مرا ىارعألا نب رعشلادادوسا هن ىئددنأالا

 سمَطو قب رطااوءئىشلامنَط (مدلط) ارشاد دراملاو مةنرطا ماواما شرطا مهرط دقو
 ةعسر لأن بر معل ىربنبادشفأو بلقلا ىلع سم ل ثم نو رطلا مَسنطْو سومو سلط - مسس 2 و

 امدسيل جاه بيرن منا طم للدول ليَ تر م

 (.ومبط دق الزم 1 هلت 7 ذا ىضفأ تع

 لاقفإة عتم حاملا هاج

 سوو 8 تس 59 سرع

 متظبالميهار ءاده نم 35 ديو

 و ل 5 هموم 5 32 ود 2

 رع نوف رأس فات »* . تيارا

 ع وه

 ْف ةرمابشال 5 5 و 07 مالطا ساو و حا طا 0 رلا في موو

 و دس

 رامغلا ماَسْطْفمنب ] ًارتارعال ارداوتىقؤ ”“ت بان مما وما وبا نممَمَغ ءانعسلا

 وو و 5و

 ركذيلو اولا مخلد يدور تابعا هلا ةممطاو هريثك ىفدي ربهناسل .طودما طوهماَسطو

 سم 9و 5 5:

 قاتلا لاعب اغلا ىلع ثم ةهدظالاو لاو هعقحَو هس نسأله ةطسأو مط الا هن ءاوس
 سلو ر)ءةد

 اولها رةصمهسلارلقتا لوجارلا ناك د نامعلاهبقلى معلا نإ : قد نيدحهاوبأرلا

 لا رابغلا ماسطف هلوق
 بارغكس ومان ىفاهطيض
 ُّط .طنكلداذشو باسو

 مخلابثلاللا ا

 / نامرك ىأ د.دشتلاو

 ءودعم



 ةقرتلاىلهسلا ا ىهو»أو

 ةئرتلا نأ سوماعلا قىذلا

 نالوقا.هلعلفاخدأاماعلا

 رلمكحتلافدازررحو
 ه-مالك فىل_>- رلامب رطت

 قمرطنو هءفثاتلااذا

 ءاملارطو هيثَوا:نيطلا

 ىلكو ثبخَو ضمر-ع

 ةرطلاوءعرطدةفقيط

 ىفو ىلعلاو بخملا ىف

 راطو ىلغو راذام لكلا
 مرطلاو ٌدمحا اذاهسعرط
 8ع | رُشلا نمير مضلاب

 مىيفعم هك

 يسر طقناشو م 000 ١

 لا مرابو ةماقلا نحل اءلاقيو لظأى ٍه ..اولدللا ٍ

 (مسزط) ٠ ميلا فرخ # ءاطلا لصف مه

 اًضيأل علا يرطلا اولاق هي ولا نان عمو رزحرىفالا تاهل ب رطل هلو ىربثرا لاق

 مرطلاو ةمرطلاو ىنانيدلانعّشقو ئاى.للان مَ رط حو هيوتيط اكعنلي وطلا روي

 نيلجتراوف ىلا مو لبقو نشطعلا نم ملا ىلع سبابلا قي رلاةمارطلاو نوناكلا
 فس وهو نانسالا لعّبك ”رةر ضقت انضي أ مذّلانةمار طلاو

 لافاما رطا هنانبأت موطأ دقو قل نم
 ةاماسوو ت03

 ع٠
 ما مارال نار داون »* تضرع د ااهتيشح تننقيفا

 سو ”ةمزطلاو ةمرطلاو زيغته وف موطاو نان_سألا نيب ماعطلاةيشبةمار طلا ىلا. .ءللا لاقو

5 

 هفرتلا ىلع ةمرسطلا ظنلاو:لعفني تركوا اوعجب اذا لم انلاق وأمل ة غلا

 همز و #

 ةللتشراتم ةمراطلاو دبكلا ءاطلا فب ةمرآ آيلاو مسا ةمَّشلا طوف رخل ةمرطلاو

 ركل نوهت ذوو نومة عبرت لاف برعم ىمع أل يخ دوهو ةبقلاك
 0 .6 . ف 5و 5

 2 ةث26ء-5 5 سامع

 كرس اهلا تايمرطلاب 5 رفد
 ةنيدمهدان ناكساو هولمأ خضرا لاق هقإ هجرها نيدلأ" 1

 128 5 ا 5

 ميت اهم فافركبلاذببعوأ اغلا زرت اة راولا 70 .:5ىذا!تاذوشهو

 ولي وعرب : 4( رينو أبن قار مالا 2 نائل (نط)

 0 (مخرط ايافت نيس انلددىأاناهليازكلا اودو حو مرطا

 38 و -و يح س1 نس 67 1 عمو

 نا ركل يقولوا نابتلاليكو عيطُلام خرطملاو
 9ع سرع

 معو لجل مراد امانا 70 هقنأب أ ا مكر رطاكذ وسالم

 كمال اوم ”لوُنلااو ار 1 وتلا ىوعددزالاو 8 10 والا

 ودعم < - «ءوولر

 باش سب اذا ا

 2-2 د ا

 عضم #* يل

 قتطعلا, دي نأريغنمقي لا

 ارا <89

 هعو 02- ه<49- م

 ىمعملا معلا يشع
 ركن قيس زق أ برأ »ع مكدح نامت نم 5 هدهنواهنو روح رلاىربن رانا

 هم سم

 1 5-هو زا

 0 م دحاو ىنععم

 لحرلا لجرلا مسرطو سوس لمدير

 5 هس ىو رم

 و7 سس



 مو (مرط) ما فرح د ءاطلا لصف

 د” ه 00 لل

 ةقينعو ألاف ءايرلا ىهو تدنلا ن قمتي جوصابلاو د_>او نوع روعطو موعط سؤقو
 ر“,# ةدو# هلك ةه ل5 وس

 ءاووطلاو لاو: فير عدن ءاممطلاو ءاملا ةريثك قرولا ةسضي رع ىهو ضوللا نمُعِم طا

 درايكا لد الأ هلك انانان تبان شالو بطَحال سياو هلك ضل اربخوهو ليلا اضيأ

 مر . اوما : رعطك ةترخىأ ةمرعطه لعام لإ فورعم تن *امعطلا
 ىلا

 11 -- زهد < - ل 1+ مث مام وم د و- 00 7

 هن“ ذامأأ دعم هل رمل طوءاةشلا تمرعط هال ءاةسسلامردطو محم أبر رع
 موطر كئامد دم طال (م نجع وأمام 25 اهتز سوتتلاكلذكو سو :رورم

 دش أو ةيادلاوناسثالا ىف |

 م اااه اىشتسستو ىماغت »* صف ل الا امو

 ١و م 9-5 ا

 أوو أكو مقلد الامم واوعشاو 53 نماسْطل عيا

 ا - 120 مه
 م لاك متلألاو م طادقو دا لاول ويب متم ةطاملو ردكأ أ هزي اسسو

 2 ع 4# هلا 8 قوزع

 ةغلم خط |سرفو جريداوهو ,ةذأرشغيأ ألات تيكا, مءدالا ىف ةغلوه ليقو

 ام تاو ع سو

 ىشو مولا نعت مول |!تددستتلا رمل ةعاجبةمدلاو راك دامو لرامككطو مغدالا ف

 ا ارسسكلابمرطلا )ع طا م اههيحرخ نرقاءاط» اننا تيكر نب دودحلا
 و

 دب زل ىل قو ممدلاعرطلاو ةصاخ ثوببلا تأ العما اذا علام ”رطلاو مرطلاو مرطلاليقو

 ءاسنلا فدي رعاشلا لاق
 سو) - 28

 ع هرطلاب ب يشدقد ملا لمن وغم هو م هيباصكب ىلي نمنونك

 لاف ىلا ارعالا نبأ ن نءىدحو مرطب بيش دق لثم نينموباوصلا لاقو ىرغزالا هذشنأ

 موش مشل لي الذإو مرطدق لبق هيلع ىو نإ محيةيلدعلا و مهو ”دكماذا لكلا لاق ظ
 مد 9

 رعاشلاٌلوق لسا مرطلا دهاش ىربْنا لاق مةلاوهوتيلكنا نم مولا ثامر ظ ْ

 مطاوع .َنيََْالَتصْمأف 5 امرئ ستكدو

 رح ”الدشنأومب راو لاك |[

 لابو كناتومرطدعب »ع يسود ْ

 باصسلاميرطلاو نبل و لالا مانا كماتلاولْقأا بوس او د :رااديغرلالاع |

  ةيذرلاةٌفينكلا
 نودع <ع6م سن 2 و وودع 5 ىو

 'ء ثينريشثا!مبرطلار يفكميف #2 ثم هدول .فلاورظضاف

 "ىبارظالا َمنأاموهاوق

 ى 0 "ملاصق

 كك من لدو نرظةدامىف

 هل ها *جدم ىبارط

 مداخطلاةلمكلا فدان م

 ها .نام_ضغلا طنال_هك

 لع م هبدك



 بتدئلاروريسفناهبونذهلوق

 ن دوثفةيعملاذهنأب ىضقد
 هدشنأو لصالا,كلذكوهاك

 م وبدمكج#ل ات وقا

 ة-وتفم لمهملادي

 عضوموهلاوو نين دحوخ

 لاف مث ليد هلاسحىف
 لادئامضياهرويدىوربو

 امهاورلحتلا اوهو ربد عجم

 عضوم ىف لاك و ى ا ||

 ثاوكلاوناورعوقافدرخآ

 دال ىفاهلك ةيدوأ ميضو

 ةدعفف وهاذكهلد ذه

 ليذ_ه باك نم عضاوم
 باركلا باوصل اوطاغودو
 طب أت نال ةدسخوملاءاملاب

 (معط) مملا فرح 031 ءاطلاو داشلا لصف ا

 (مض) اضيأ» املا ىفوزك قيناسنو هم ى كي ا (موض) ملأ هتلاوناب هنت
 0 ا

 هيضيوقحى هماضو الا ىهماَضلا ثمللا لاه 1 ملا

 ليف ذه نمر دصملاعجمدقو مدلطمى 1 مات ميسو فمات او صاقتالاو هواَسمَ

 ىدزعلا بق ما لاك موو همف

 ا ءاو 72 لا ١

 ّْ اهمويضوىدعلا ديك انتراغت #* قو فوةارغللا ىلع هو

 دج وردوا مطل مضكاو هنأ باقام أ تعامو او [تئاملانقيو

 رغانملا لاك 5 فالبقا؟موف حشو 1 00 هلعاف مياه ىلع كل
 3 هو 5 وو

 0 د 5 هعشت لقت ولولا ىلع فاو
5-2 

 ْ ف ااا لاذ نق لومرإا يعرمالسلا لع ل ثتدد 0

06007 

 تدنح ول ىلا لد 2
0 

 9- در 5 2 - و واه

 0 نهب نان * ىدني ايلا ترغب

 محض ن طن ندا # هدر اا
 تي

 و 2

 | ةدعاسلاه ةارمسلا فداو

 ظ 111 نابي تو كف كرش: وطال
 اد رالا بلا عنو لكما لوقىفل سلا ٌةمحنانرعس 7 يضل ىراهوملا

عضو اور لذكو داوٌقافدو
ديو ديدشلا م لا (غض) 

 لحرلا ىعن

 همام عافداهمشو ءالا خفه للام مل *( هلا ةاطلا ل سسصف)#
 * وسو وم ورب هل 7 2ةه.وذ

 ليقع ب ةرامعل ىربنبادشت أوليللا ةمسط كا ذكو هءظعمو والا هتعدل سو

 د ء م و

 ميسضلاو لح يضف كم نمافئاطلا قد ةدرطبفانماو ضفلناررم

 مخباوللا لوي اضمن عل د تصحو ىداوالا نءاصس تلجأ

 4 .و عا ه-< ه7 هدمع

 يدويا نمر مهو ةعفد مكس اىفو ةعاضبىأ ةمكطو نانلا 0

 لل-حر واهدنعسانل لوب ةنطلا محط و تكل سائلا ةمدط ل-.ةو كيل ًارطن نم ٌلوأ
 و وس

 عوف روَطلاموَُلا مالا هسا اجد سود صوقو كارعلا ديد شةزمه لاش ةَمَعَط

 اة

 سوت



 ول (مهذ) مملاف رجس » داضاا لصف
 ل تدب م تتل د همم مصسسم سج

 بد و قذبأ وقام للا ملا شضء:نود
 ل وغ09و هس 0 3

 فيت مهام وُ امامأ * وهارد وقل قل
 - و هم سعءو

 'ئثلاتممطضاو ريثكم ف دلل 4 اوعفملا فذخ مهلاحر ومها ودمويلا اوعَط وأ وعقد ميال

 امأو مملاوءاطلاوداضلارخآ ىف ىرهزالا لاقو هسسفن ىلا (ثنالفوطضا و ىيض لة
 هو : 53م يو 3 مب 5

 هءلعمطضا ادا بو هيلعوليا يل_صمنتإ ى ناك تيب د1+اقو مضلان . لاعَتْواوهمامطالا

 تيدلحفو دالا ةظفللجالءاط انلا تبلقف يضل نم َلعَيفاوه راوُجست اى يدع سانتا
 مانمدلاو شا ىأ وللا «ياعتمططاو ضبا موسي مطْضاو ساشا دفن ريره نأ

 ٌدداءول ءسو

 تقل حرلا ٌتمءاضو ضعبىلا هس الا اين نيمامّلك

 فيفا م هكل اوادج يس نبل دنا نا ع ةاملل و هيلا دحاو هأ دعم ظ
 تمس 50-2 3

 ىأيراضالا قابس سرفاا لاو 03 ماداوك او ميهاضأ 2 داو ياضالا خيباو ا

 “2 هَ . هوو 7

 هاك فو #2 مراضألا هضاب 2 ةمرلا ىدلوقهنموىربنئا لاق تاعاجلا ا

 رايس اعدام ةراخطلا مدن وو ناب 1 /ميماُا الاندوحزم ريض بيكن مف نورا لد اول ئ !

 انيعزل يه نمريماضأ اناني دشيدج فوسانلان اضاءه يمشي ةولاغ ا
 - ان

 ١ ا

 هضصعل هةر! ب كلا نمتماهذالاو ضع ىلا مشوه اًدحاو مهلصأس ءاتاعاجىأ | |[

 ةماهضا.نالفءاج لا يمانألا عمجاوةرابطإلا بلك | نمةمامّشالا ىرهوملا ضعءديىلا ا ا

ًّ 
 مو 3 و

 مضلاو ة ةماسعشالا فة ! ا !ديص# نوم دمام شرما باث يدسح فو بك نم |[ |[

 لاقدادلابماسمدىب مهةيهادلال وقت برعلاروطئموتأ لاق ةديد_ثلا ةسيهادلا مامعلاو ا 1

 5 هرم

 كال اذا ةه: مرد وبألافو ينيب م اااوتيمبلا رغوه فمع: ف وصلا ضعيف دارُبْئالا بسحأو ْ

 دساو سال ءاق ان ند مذ ليصل مولا عضوملا عبضوملا كلذ هم“ نيليوط نيك ًانيبىداولا

 ىو سو 4 م كى -وه 5< 4 يي « مدس 05"

 مضمد ل جر و لير مما مذهضو هيام نمومضعدو هبوصدتمضعدو اىثلكمنيمشلخ

 و7 #< ة9).و رس و سو دومام 6ك ل 2و 1

 ىلقورن نسل مولا لوك الا مام لاو هبل عصْماذا لبر مضمو: ام ىرب منامشو
 2و 2و 0

 ليخلا لجرلالاقز يلا هلك هذخأ معذعدو لاما ىلع مشو عبشيال لا لكلا رثكلا

 2, وه

 اضيأن لهف ىلع نوصلاوهولاق لبطل ةفصنم رمل مشاعتلاو كاز ديزل

 ىوزو داصلاب للا يفةياهتلا للا معلا داضلابعارمشلا ميسا محصل ىارع الانبا

 معلا واسذلا ب رطاخا مه هبقاعان د جوف وو انْصْسمدقلال نادبع لك ثاَح لاه هنأ 500



 ةناكرم ىح ىل-ءوبهلوق

 نويلعم_ملاةيسنلاو
 شماهب اذك نويوا_عال

 ىبعم ىنأ بيذهتلا

 (مك) مفرح. « داضلالص) 53-3

 «هةم5 دك

 اقوأ مالا مهنا ةماغرضو 31 هع تبل دال نشانلا ىف

 ١ لولا أس كلا نبال ق دسالاةينشتلا ىلع مارش ذو هميّشنلا لف هنأ يسالاولاك

 ىفلاطبالا بانا هغرضِلاو دمت دلاو ردولاليلق لل ةدئاع نزح أ تااقفدأ

 ع مولا < ده - د 2 2 و جو
 دختأت ثيحيابتترتض ىف لاطبالا تعرضت ثلا نرملا قاضعبامضعبلاطنالا مغرضو برحلا

 02 ع 4-0 أ 79 -اًمهأ "6

 < هيي !مهرتىم يلعونب تلأس ا كوكو دشنأو دكرعملا ىف

 تارعالارداولىفو دونا ماد يدشلا ىراشلاوه,اخرشلادسالاو يكتبه سحفو

 نذل تس هس يد لشن ومص ل

 هب ٌمْضش مئلاريغضعلا مضلا (مض) لول اوهو أوطان نمشمارض

 ٠ هيوتسد كا هلا ىوهأامهق" العن أو هلدقو ونود سم

 9 سو 9 هس و هضم

 هسا مظعلاع رياهام عمْعَصا 5 0 ىسفن تاع دقو

 ةيطتل :هسأ ربذخافدسالا هيلعادعفىز ةرءلاديزعنبةيشعشي د_ط- قو ناكامشملاو 0

 ّ ذاعأنؤلا اور شد اعدم وءانلاةداب آرام خللا يقدموا دما ملا دمحم

 ىذا مدَملاوَكيفَن مهل هَنسْعَصامعماْعصلاو 0 متوبخدلا 0

 أ كانا كدشلا عناولاوهلقر تنمو ةمذعألا يلو ياو هدي ناز عأم لاو ضعي

 ليغنود "ليغ د هردعدسألا" ءارضنم ميضْن نعمك

 د 5

 رشا ىلا يشل كم مضلا م قيال ميدو ين لا ارعش نم مب ضو
 مساع 5 -

 م اهتم لو#:ماَضن كان باد ئذلاىلايشلا ضنك
 هو 3-2

 مضى ءابرع ثدد_7قو هماضوديلا م دنا *ل1 ىلإ : ثلا تمم ىرهؤملا موهذموهو

 لر ىلع فدع أربعا بي زن دح قو ممبقةناعمه ناجح نا ىأس انلان ءحانح

 معلا 1 ىثلا ماض كلاما هيو كلام ا ا ا موسم نم لدن نم

 2 الةيورلا ثد دس ىفو ضعء:ىلا بيم موقلا ماض هعم

 ىلا ارظذلا دع نول « دك هس نزأرخ رش .الدحا ولو ة ف ضءبىلا مكعب احا الى لح .وزءهللا

 هنقالااندغتم ماضرألو هش لانا هلعاف مسا مغص ىلعَن َتوماضتالىورنو لالهلا

 ديدشتلابثيدحلا اذهىو ريرتم الانبا لاق هع-ٌطومقروك ذ» وشو مضل نمت ,وماَصاىوربو

 روع ولاه هلازظنلات قو نوجدّرتو ضب ىلا كضغن مق الءانعم ديدن الاف فسضتقلاو

 | مكضغيةازف تقر مص كلاذيأل ف ينذقلا نءدون واَءاَمَو نولعانُمىلءاهةقوءانلا ص
 مو

 تود



 سل هم دمع )6
 مزرض باني برك ارشابب 3 هيفدشن أو ضعلاةديدش مزرض ىذأو هب هيالعز م.ةمتلاو ضعلاة دش

 ا ل و 39

 سلا د هنيرواسملل هر وال ااشيادشنأو

 1 اطن.كلا 28 0 المأ ق ال: 53-6 ١

 ا 1 00 «ث نم

 مدل نمسا امس 5 ايس
 . مث 7س جموس

 انيزوض ازوهد نير ةتاذو 0 |مضَتلاعاصْملاو نونا 4

 ا - 27 5 000 ةعمو م

 بمال عوني دتنغا #3 اموهنيح هن لج رؤموف ,

 نغ ةريسخمالا مْرَرَو مزرض ةقانو ةنكاتلارومداواهدلجن ارقام لأننا ةوق

 دقىبلاةقانلا لاقي د تيبعوأ نللا "نليلق ربك ل وول قوى غور ذو ب وقح

26 

 زرعت ل -ةمنبلا ”ليلقلا قوذلا نمعزرضلات مكب !!نبا نرسل ا باب نماس انوش

 3 :وقلاةقاَنل ارضا هريغلاقو ازال جاك ذا ضل جر مووت نمت كولا /

 ١ء خامثلاو درو لاك 290 ,يفوةنسْلا مز زرضلاامأو
 ْ : هل .٠

 .٠ مزرض اهلى وص تراصف * اهب كربونات 8 ]نانا
 - سمس

5 50 

 هو ”و'" موو مود

 0 ؟ 0

 رغلا لاق ءأم مات ريتواطو ولالا هووسعنةماسرض لتجد لاو رضا

 .٠ 121 5 0 ا

 ماسر ضاون أى ع صن تح #3 3 ل ماكر 0 ٍِِ ول

24 2-9 
 دال اءانوعأ بدر ءنمرخ 000 درضْلا فار ءالا نما (مدرش)

 9و م هم

 باكرألا نم مما اًرضلا ان هايد (مطرض]) نارا حس لا
 س / زل. نار فابب اهلا

 الس سس ها 5-5 سو 5 سوحو

 اايصةرفاشم «ىلءناك * ىمطارضب اهكءرمجاو 201001
 ١ رف م , همي

 ليمشنباءاورواهملتالرمشم رد رذاّلارا ده عانسلاو

 ”ت -و م 4 م و
 اب هرفاشم ىلعأك * طرامعب اهَجور عزان 2 4ع 32

 82و

 ةئاغرض ل برود سال مارت مارضلاد معلا (مغضإل يريد

 7 3 وددس ليشمل | أو ةيفالصأ كاذنوكين أما ود..الامبشن يك : 3

 (رشع سماح برعلاناسل - 5)

 | ىقداوض ةدمصقلا ,راصدقوع ءاسهلاد رآني ك لاية فدموق» رح بر ةريهز نب عكا دقذاكو

 ىنارغالانثا (مرش) ريغسصلاو ربت راك اهو رب جيرال نسا ةريبك 0

 !ليهثنبا هاورو هلوق
 كلذد_ءبتيلمكتلا قلاق

 ىمطارسبو ىطراضعي ىوريلا |

 ىأ مطرض لسرولات ا



 نكلو ساسالاىف هدشنأ
 ةس< ةانثععافيلا كاذب
 دعم هأ ءامف

 (مزرض) ٠ م11فرح .ه داضاالصف ؟10

 عرسي ىذلا تطآا قا داشيأم ارضلاو اهودفو“ اكد راذلا لاعتسمامارضلا ىرهوحلا

 همقىربنبادشنأ أو همفراملا لاعمْشا
" 

 مارضبالْت دقو اذا 2 #* ىدقؤافعاقيلا كيتا نكلو
 #2 فب رم

 ش مارمضلا لمقو طك نمل اهمضارشلا مالوم اهفرطو همس اًدمَدَسلا ةَعْرلأو

 نعنع و طعام لد ارا وهن ودان ةرعلك نال اوه صامت طحلا نماضنأ / اًرضلا وةضأرض عجب

 احل اورجت هلناك انزرعاوْرع هل نكي لام لكن طال ن ماضل ليقومهقؤتا ف تراك

 ٌةيواعم دولهللا او هنع هللا ىظر ل ءثيدخىف و نطلا ع نه قدام ىه لق راما ناتلا ىهلمقو
 © تثار

 بو و حس سم سمم هج مح 3- -

 5 نال الهلا ق ةغلاملا دنعلاسقن اذهورانت اكد رفلابى قة مرصع 'مئاه ب نم قينام هنأ

 ش 0 ا ا مرض رانلا ناي ”ريغضلاوزتبكلا

 نيس ع7 -و< ب رس ع و د

 واف ند .ركاتس هه ماقول رع ىلعناك لّئقْطَلاَهمِرَص

 نيادتنأو ٌركْشأ وه نار ءالانالاو رانا مرسي هلك راقي رملوةيبلعت لاك

 9 .)وس - 3 ضاع هد 1 6 ةعو م 5 هممأ

 - نم ويقف كلا 1 ء ريض هناك #3 اوعجم مدعي لمس حال ادقو ساتمللى رب
5 

 موس 7 و هوا ع

 0 وانبلا ير ذي اكمزاح أن سدقلاف ه-ةعهللا ىذرركبى أ ثيدح فو

 نيدسن رص سر فلاق» و وذا ةَذشَم ا و ان اههضخ ناك منال هبت وشرانلا سهل ارم ذا

 فيس نع ةييصل قد + نضلاو هيلا رجلا لقان“ قاف لام هر « هلوقدنمو وصلا

 الكا ملي ةخدشارم .كلابئثلا عطور ا رقمي مر 2 ا ا
 0 طا أفدحاذأام سرس ماعطلا فن الفمرضديز ونأ هعوجدتشا اذا لح -رلا مرض مهم

 لآجلا نم امر مرطضألا لمهن بضع طعم انام ريو 4: 4 مرض لاقي :

 مرطصاو مر ةناضوهتئاعج .رضدو ود,عىف سس ا رض و علا ط0 ناثلاب هس دهس هنإكه ارث

 هويدا ىن كاذكو عولبا نم وبرد اذا دَسآلا عضو ناهلالا ةوفكاذو
 اقل متشلاو غوش تأ تدب اهنا كر يقر ا مئاجلا مرضلاو م>اوألان م
 ملل ةنس خم لاع نشل نارا رقلاو فاعلا ن «نانام بقع
 عستلا قروب هش هقرَو قرولا يغرد مرضلا ةربهلا دو سلة نانكوخ رلاٌبيَطَو مش

 05 رضلاو لسع ءثكريغ ص ضني أدر وةلؤداوساا ىلار 1 طي نا اا
 هد 1 وه دود هس

 را ( مزرمش) كار ءالازنانعضرالان .عسنااممارضلاو غوصلا نمبرمذم رضلاو



 ٌتاقام ىو 20 ويرد ول رضع داب دي شالا

 يك 6

 و 5 1 ةدو دك ةهءور 3ك نع مس سا» مب ا

 لوم مهتم نواح 3 ىَنَلاث دمروا اه ظ

 كلذزو عال لد ناغاذيلا عنيطقتلل ىف لةنتونإ او عقم ىوظنت نأ ىيلء زوجي ذقاذه ناف تلقت اف

 لزح هنالّرش أ اه امص شف شفخالال اوةوفشكلاو ل الي درضلا اذه

 مهلامتسا ف ةرو هرمضلا عمم شا م عرشك في رلا اذفو مخابر زي هن أذ ' ريومملا لدتثو ءادلا |

 اهتنما ةأرملالوقك لسد ارآ زوصسع نقدا لمس « نامف يزل لوقرفاولاف هنأ ىرتالأ

 ىرهوشلاو دس اءدروأ ةيؤراةيوببسم دشن أى ذلاتدباا اذه يللا تان ىعَت لكرة
 0 ة)ئءهو - أ

 هلدبقنال بل انامضشاني اوصو ىرينبا لاق » نضل قالا بحي مطح * امهرتشغوأ
 وو 0 سل #7 وم سر

 نعت نبع لعتأ ارمادا ث وشل ىف وأ نمل ةمالع ةموصخألاو #2 يم
| 

 ةَمَصْعلاَو ل كويت مضل ل سلامّصلاو برضا او بلا بديلا دما ا: ارئكاهلأ

 هليادرو فضي قرمعل ادعس دئاعلدشا :ًاويلارعالا بان عة معانلاٌه ضي رألاةضب درعلا| ٠
 ما »- 8

 هم < مود 1 |

 نط يرلا ا ثا تاَمصذارُ د تضخاهم ام اًضان ناكر +. 4 ٠

 رم سبه . زين 8 تأ اج >َ

 اًمَرْص مصر ده معرضل ١ ردا (عرشإ) اوحردتي ر اعلا ب 0000 قمت نيد عونبوأ

 نناييعنيتحم را نع لعتْسا الاكتر ريالات تمرض دانلا تمرض ْ

 0 ىو 0 رى 0م

 مس نس دامو عفانم 331 مرطضملا بيشملا دعي يشل فو دشن و ىارعالا |

 رشزلاق ةفلاب ملاذ كْسْرِسيو ثمرطفام :رضو مر طضافرانلا سوشأ او لدملا ىكعوهو |
 8 ل ود 5 عد -ه "وه ثا سا م. 1

 ديردنبادشنأواهتذقوأ هيمرضتساو 23 مرضت فاهو#, دا

 دمءو هد كي« ه
 اذ .رعلا مرضتدلواَتَك اهلعارب 1 ةيمرم ش ظ

 م كي 2 هه 2 و تيس و 1

 فيفي فرفش 31 نعرضلا عشا لذ 35 ددتأ ويرمي شلا شيلا

 ١ دوفجلاث دى فو ىصالا مهناجرقزرو# مك ةنامايلءتيقل ىأبط4لا معيش شاذارانلا |
 ا
| 

 زال بقت الزنكي وبطن ا اًرضلا اوهَسَرَص دن اولاواعي رسمت بهم باحلا
 سل د

 علم الربا بش ويضل للوهلة

 نممرصلا بيذسهتلارانلا بتمر 0

 مارضول بنين نأحأ « رخص مودامرلا لاس ىرأ ' 1



 ىف لس ع نطبونأ عش هلوق

 ذفنقك مصض نموماقلا

 هرضع ولا نساورازف -

 (مظذ) مملاف رحتا دانصلا لصف عوق

 ةفاضالا مصئاذه ليف وضرا همك سرقكاو ةكح بلا فيضأ د زفلاءّبْ اذاذرفملاو 7
 د هو

 اوناك عاملا هئالوأوخلَسلوَ مهدد هلل نبا لاق برغل نما أ مهد مضل ق

 اكيلغلا ملا (مح تويم اودارأ, اك سلا ىلا هلااوذازماشلاياك قام

 ماتش يبو ملون :؟كلا مرا ميظعلاو هلق قو :ىثلكن ف مياظعلا ثلايماضصلاو وش لكن نم

 لما مما ناك اذا ةلرا اوه -ةددال د ةمكذأ الاؤرم دكتلاب

 َّت رو ةيرقواتاب رشوة روف تال ىلع ممم اع تو تارقوت امج

 تراَضلةثاهنالتازوبوةزو روح وك تالمك لع عيا اممال اىفوا ولاٌتاَ وثا 1 1 و
0 
 3 8٠ .- 3 زهد كو

 مضخ نأشو مد ها لاق .ةزاعتس والا نابشلالا ها ارك انهااح نإ وا ولاتكر رتقاشلأ واول
 1 5م 9 م

 قَدَدُشدَقو هتنرظْذأ اهْوَدَماَكَفَ و اًمصضيوشلام َضصخذقو ىامحإلا حض عنا و مضخ قب رطو

 اميل

قاما ريدا ةزختاودتش م ينءاوفقرادا مهنالرعشلا
 مالو م

 9 5و هام

 ةنأ دف ي امددالاَو قطا يحمَْص * ةيؤرلوقنمهن ومسدد نأ امامافهدسنب لاق

 ةأ رجا جاتحام و ٌرماعودمناذهو طا تأ ار لاق , نم ةغلكديد_ثنلابمدضألا ىلع قو

 ءامسالا وتاغصلا ىف مَدعادد شمال انالورو رم هر بست هيدعاانعاو ف قؤلا ف٠ ارحم لصولا ف

 هيث د قر تاسقصلا فد ود ومالعتاثالتر ورضلا ىلءاسهح -ومسرلفامدْمالا ىَوربو لوقامأو

 قمدعان العا نأت يثأد ةهئالَصقانتلةرورضلا ىلع هه ولأ عنصرا اود
 أوه هاغتدقامكلذ و تاغضلااننغالهفاتشت ” نال ار و رضا لءاذهةح وامإل 'و:تافصلا

 لاةفوههّتدث ”؟نقوةفصلا فدوح .ومالعف نالقرو ورددلا لع ترا معا ىيرفرهتاثكر

 دعف تافسملا قن قل عهتياغا اذه نال نسا :ر ورمذلا ىلع ههجوولهنا عميدة فصلاو

 |اًمكضالا لاك وأ رعاشلان أ كأذْنم تثق :و«ناكتم..مهل اوقوذو لتعملافالاضي ادن: دقو

 هذه ىلع هعمسدق#تأ لرَعْسأ بوبس نكل ةرورضلا ا

 ماللانأو لخالد ةدضْفلا لف ألعب اذهىفىدنع ءعفلا ل ولاة ثالثلاة وبول
 نالاه اههيف ولاة مالان و وخ أ نالدزو هرمضلا لق>كلذإ رحدملا ف تهدأ كلذ رم تع

 تييلااذهق'ل هاف اورْشَيل م كلذ فز وص ىذا ونغم له لوقامأو.ديس

 اقفماللا نما درج لمالو تليف هن اويل مهنأ لالا ىلع ندب ولاق زم باب نم هىلعفع

 ل اون نأرعاكلاناف تاقتاف؛ عنشجالةبغالا لعأ ١اس ىذلا نأ ىلع مهراعشا ًاروهشهنمءانلع



 معو (مهض) مما فرح 3 داضلاوداصلا لل دو

7 

 5 أ كامن عقبلا دل بسلام (مبص)

 »ش مابا( مريض, دسالاءامسأ مع 2 ( ع( ةيبلل اداجب بسم 0

 رك ٌةمرابصا الراب و يولد ةمرابصا اوما ديلان مقالنا ديد شلا مضإاب

 35 , ؤرلاق عاق أ

 الئاصالا ل يقّتسا ماضتسااذا

 الزان مو اةمالثوشسم

 ل.1اىنايلاع الثوْ_بسم

 اهقاذئأه" همن الفماصو

 هعيفص# و تك هأ

 لاعزلا ن 2! ل رابضو مرابسديسال لاق ب 2 || نما لبلوادنع ىالئوهو'ادعألا ىلع

 مصل لثمدتسالا مْيْضل ا ىرهوللا مم بم دال هيلا (منض) عاملا
 سا#با ا <

 دست عج ايزو ألا ءابلام مدسصلاوه لوين : قاقتشالا باض أ ونيل

 اذهئشلا لغضمَملاو هو ثلا نمولبخ اهئ ميا ارباب تهمنا يابدالاةيعأ

 .رةندسج لالي آلا فعو ممشلاشيلا جويل (مدض]) ميبلاوه

 هم ةم 1

 نيبكنملادحأ حاج عااضيأ م نيلذلام هجولا اجدحأ لافت لال: روذا عسل فييرا

 لطخالا لاهو مثلا وشمل مجالا

 مجالا ةروُلارَْةوركو 5 ةمالَمنْي روعألا انعهقلا كس

 #*ءهدسل وع 9 92د مد

 قدعلاف اوومخلا ىف ذاشي أفلا عمناكاسع زو ميلا مشع و مددلا كحل لجز مءاةورفو

 00 سو ا " # ري اسس
 نوكيدقوفنستلا رينو فلا ف وعم يدْلاَو اسال ىعتنل تمم

 #ث امم راس 1 2 70

 فاح موعموضل ان روك دق ةومهدأو 5 وا هضم هدة دح ىلا قدعلاو نكد وةقسشلا فاو وف

 اهسشق احا لا فص * - ريس نفى ىرو مضض بلقْن 000-< اعلا لوقك ار 1اورثنلا ا هس نى ع 51 هود و

 ةمئاربقسي اقل لاو نالبحلا هجوما "الانا ٍْ

 نود سوم دوسي تمم 5

 رعانشلال اق ليج ماَوَضَو ىريئنبا لاف فداه داو نصاضْمألاَىوُددلاوناكمأ ٠

 و و او مهم هس ةم دور
 ماستسا هلكت فدازز علمي ما وصنف نءر مودي 3 هلي د نأكل سر عطس 1

 يس لب ح

 اصشاكير رو أر قتلا ىلع سدا د اهااعهّنقاز عبي ااذا

 مانا ءانسكلا اولا حجو اهلاجف ناكماذامَْشأ بيل ملا رتل مروا

 ٌةهضا ارذباومكّصلا ىارعالا نبا تققشإاذا لبا سال مانو مدقتاهموهو فاتك ىأ

 ا علت ةحارلُةمووُممْطَلاو اشي :أةضمارحاوهو لك الارثكلالاجرلا نم
 ينارعالا نبا لاو ة فور مدع رف هل سقل قو مهمل بيرل ترسم برغل نيل نق مم

 1 مو 6 سوو ار .هسر )9

 ةهدضةفاضا مدنال اذه ىعف هنسفن ةعدض هو 0 نسي غنوا عضل

 نيفمالا واكرم دش أ هلسقاو 10 وكف. دولا :ىلا فاضرال' ملا نالها

 هع“ هع

- 



 (موض) 2" مملافرخ #« 'داصلال صف 3
 2ص

 0 0 انو ركود ما عا فال اريغ يلع ماتكأ

 يناس لا ةفبانلالاأيش مال ءذلا نك ابساائاقلا لمفلا ن معاصلا
 ١١و 0 11 11 1 ىلع

 امج رخأو حاملا تدك د ةءاضريغل يحوم 30

 مانو سل أوان نمرؤاح قر ىلع اقل ليلا نمئاصلا نو ةجرتفف ىرهزالا

 لئقوفل كرتلاَوء والا نع دو مع ءانقحرعغ ع 4 اوقىلع

1 

 دقو

 دوصوه مم

 قام طخلا لكلا كل ارموضلاو اناقومناكان دك مالا سرغايا

 سرنا ماصنو ةعسلا ول اوءاسو فرس اكوأ ماع مابح مل ةديبعو لال ءالب

 ل -

 - سعوا لاو هدقومو هماقمهنماصمو

 سوو سدس ) 222282

 لدم سلعد اعل نامل 03 [هضاسم تقلع ير ناك

 2 اد داني د62 هو وهو وقم وهب عد

 0100 سوبا حيرادوكرموضلاو تدكرعب رلاتماصو ةقلعممكتلا ماضمو

 . نيدعلاَو مالا ةريوظلا عاق ماكو
 هم 59 5 - 7, _

 ارةارداهل | ماسادا ومد 00 ةرسحب نعم علال سواهعدف

 خلو تناقاذراسلا فامتتا دنع ٌيمنلا تصر بذل ترجل متل اسمو

 حارب !لاتردتلفتماقا اذااسةركبواماكم

 1 ؛ ندع. كان 82 قو: نه هم #  »ءور
 سهم همئاصلانهرشتاركبلاو « همزة ار :

 أقام قمْوَص مامنل ماض, كا هلوسوهو قرا اعنا ماصوروُتل لاى

 ا 8# وير 7و

 | نان عرصتوهو موصلاب لاا ذا ل جرا او زبد ف كو ىرباموشو ماخعتلا هر ء موصلاو

 ظ نطل سور رمل لاقب اد ةرطملا هير هيك نادنالا صن لعلك ىو ءوصلاو ىازعالا
 غم 2 سلزؤوس 9+ 9 ع وإلا

 1 تان تنل .هنانفأ رمال الوب ده وصال ةق.تحوأ لاو قو ءاوتاسخللا نيطابسشلاب عب

 : و نئةدغاسلا باش ىب دالة تبا ةمرثك أ او لوط لوطمالو لدألا

 و

 ظ
 د ِ و سم عر ولو وة هو وىو.ءو

 8 9ع اان نم #* 0

 راف املا نم 0 1 هرموني لوما كوكي لوع ةعاسلوق 0
29 

 قتال عرزو هيصاضاش يا فوط ود عاب ىا ًاذوشلا ةينع ترق ل ثدح نم بزاغملا نمل هو

 ناكحكلم



35 

 اَيصومايصو بلا ناكملا هردسكه وبين يصو فرامل نماجرقاؤاولاو ءلق مصوديدْستلا |

١ 

 لاقتريثالا بالاك هلسلومنع مديلف عاب صوشوّت امن مثيدسلاىفو لكألا نم هنسغانشما

 ةرافكلا ل عااهققلارثك أ أهلجحو د ةلافىفاشلالاق ا ا باصصأنمموقءرهاظب

 قلحَرِو وص 0 :أرعاو عوصوذ وفد يوصوذ ل رهص رو ردسصلابتمننالع معالي ٠
2 

 دب زونأ لاق مايصو ماوضو ميدو عوض“ اسنو لاجروّلللاموقي وراهنلا موصيتاك اذا ماو ماَوَص ْ

 عى (موص) م11فرح « داصلا] سف

 و ردا سو . 57 هة < ىو ل 6

 موصو مادو اود وق ن ءموصو ما 2 لحرو ماطضاو اما دامو موشي -مالكلاو

 م
 قضساو رس 2 و سلع

 ليقاموص نجر ا ثردن ىفالجوْرَع هل قو اص عجول قو 8 ديلا مداؤظو :مودوردانريخالا

 را بك :ل١لاف ثدد+اىفو الاموي اك نلف لان ةوقدبو يوان

 مولا لاعتو الوامتهقأ خلا ناذج ءءونألاف ىاقفموشلال4منبا لع لاذاثا هللا لاك

 مدآنبا ند مره سلمونفلا نالا م زبوهو لوكا لامع تنك ناو «ىزح وةوالنأب

 لوف انس ممل ةركرح نع دلاَسْماوِب ا قم وهام هللا هيك ف ل -هفالوناسلب

 ىتلالاقاذهلو تنك ب اثكى عس دلو فقيدهم أ نمي ىلع بونك قاف هلا

 و ىموسووه 2 ةيددا م

 ناسنالاربصي ريبصأا اوه موصا ةننيعنب نايل واق اير موصلا ىف سل لسوةيلعهقا لص

 تمد 3 بانجو غفر ادررا ساقوم ًارقم جاكسلاو باريشلاو ماعطلا ىلع

 ودم 9 و مه <

 موقت رقد مجالا هيستاك ايف سانلان ءعوضوم أطنان  ىانوموصن مووتت#ةهون

 ناك رهشلا نأ تدت مدد علااوق ام م-اورطغب لو نينا اًدعيالا لالهلا الفاو دا

 اذا ميلا ىف ئالدكو : اضقوأ ما نم ميلع ؟ىثالو شام مه رق هو مس هوصناأق نب رشع واع

 الوماضالالا رعت وصي نم لئسملاثيدكلا ىو م 0 اعطال دبعلا ف رع ميال

 0 وص يلع هز رجال طابخا اوه 0 وّيد_مالفىلاعت هل او ةكر امش طشن لو ميل ىأرطفأ

 لة ملكها وأ كَ ئ ٌةرماتاف تيدا ف قو هعينصل يهارك بلع شوه لق و ةئسسلا فلا

 رح دب و يحد 9

 هياهنرت ذ ذو هس قلد ل وفين ًاوهلدق و فكيتبل هاسسفت نع كلذ هد كوسا

 م أىدا دان ٍديلجا فوهرحي 1 رست حتما ناكل

 هد 2 وسا :

 مرو دصّود الثا وألا لا ىلءةوه مركب الثا كل ذيمفر رعب عاصى اْةيلَماضوهو ماعطيملا |
 ه 00

 ى هدم ع 26 حا ىو - و كو سرك

 مومةارماو موصول موصن البرز موص لج رلابةيو ةيزالمت ناك ذا خوضلاناهنع تو

 د و ريدرأال ىم6و ري ج3

 هما م

 م وص سرشلاَءاصو ماضي ناموصلبر ىرهوملا لاكؤ نيئاضمرعأ ن دوم ةرصبلاوسقأ ا



 مضض للا مهيصلاو وق
 ةائثملا عفوداصل ارسكيزللا

 هددشمو ةففك ة سلا

 ءلمكتلاىف ةض اذك
 قهطيضو سوماقلاو

 دشن أ ورذعك هدحو مكحنا

 دازةجرتلا لور املات ملا

 مهدت لاقي وتيلمكشلاف
 لاف ممهضلا لعل ءاذا

 اهمهصتناو مماهصلا ىعرب .

 امةلصو هسأرابان قلصأ
 يعم ما دتشا قلص

 ملا ناكرلا ىلعاد_ءفهلوق

 ل-_ءقىتلاةدالا ىفهدشنأ
 ةهعاا نيغلاادغف هذه

 ةمعلانيشلاسكتصم#و
 مكحملل اع فاكلاو

 انه ى :رهزالا ةد-كثنأو

 نع .و هل ههملانيعلابا د عف

 لاك الف "لعنه هنيدي
 ١ ساس لا همريدغ دارأ

 -لمكتلا ف قاغصلاهدشنأو
 نأ ىلع نكل سيذ_هتلاك
 هيصعم ها لجر سسااقهص

 (موص) .٠ :ميلا فرح + داصلا لصف 3

 0 ل رسقلاووطلا ف صااخلا يمحدلاومب ركلا بالا نموسانلان مسفيرسشلادبسلا ميمحصلاو

 نما ديبعو ادشنأو ةدئاز ىدنع اهلاود :رهوملا لاق مصل

 انولكلا ىتتالامّدلاَلْدم اموأم تقل اع نا

 اهوح هالو ساملا مح ارال «اممهص مهدحاو ىَرئاَمْوَ

 ! ناك ةديبعوب لاف اذكلاه

 ااا هن[ ذم مريس اف انعقاد نام او لح وزع هلوقدتع ناةرتغلا روس فزاحلا

 ظ وهو عمِخ + * اموأْثقاخ امتنا 5 هلوقكلذكو اهلاوعمتديعبناكمن م ممأر اذا اقف

 | يقرب قزتسلا اذهونلاع ه .اموح مالو سافلامحارالا ف. رخآالا لاق تىحلاايأديري

 تل نم ميم متلاولب الان موك با اميميْعاوىرغوملا روهشملاوهو ىربنبا لافاضيأ
 منضلا دب ميشا 5 ديلا سما « ةيؤرلاى وادا ءوسيفلبالا

 0 لم ريصقلاوهليقو ةعشبلا دي اوه أ فلا ميظلاوه ل يقو هسسأر عقرب ىذلمُهسلاو

 ١ صوف ديدش لسلك بالا نمي دسشلا مهيدصلام مكعلافو كايترإا سوي ريب#

 .رعالا مملة دعو ]آد ًاولوقينأهدا اود ىربْنا لاق

 لت -- نم لاقو هلم يصل ناكو صو

 0 ا د 00505

 ّلبالا نم ميمهصلاو ىوهيوذب رباع: مسا ابرج عمنا رلا نم يمجصلا و

 ظ نع ةيداسلا لهأ نمل جر ٌلئسو وُعِربال ىذلاوه ل .قو قلل يدل عما طاذيسملا

 ليةمنبالاق هيلجرب طك هد ومع مري ىدلاوهلاقةميعمصلا

 مع 5 ع ه6

 13 قومعم 9“ ادئاذا 2 هيك! مص لك اورو

 55و ل2 _-

 وذو دة جسق هاو موي لخدو 0-0 "كا دتوهننيحاو ديك انسبوقفب لاق

 ا 7

 20 للع -3ميص ل جرو ٌةيطضلاو مْكْقلا

 00 ”وؤ هس 07

 1 نكي سالم جمل

 قائلا قىرهزالا ١ يس وتاوأ اونهفهكرحا ا اع

 هيطدشنأو ماضل ءوعو بود 11 رجول كلا نبا

 مو ةقيلَلاس اسوار ارب * لامع ناب لا ىلعادءف

 باكرا قال اصل اولا »

 حاكتلاو بارمتلاوماعطلا ُكْمْوَصلا (موص نذل !قاطوضم هتدجوازكم

 مالكلاو



 ا ا

 5 (مهص). ٠ ميم !فرح «:داصلا لصف
 وهن |

 اللا عتناوهليقو بلصااديدشااوفل دقو او. هيفىئالاورك ذل نسرقلا كلذكو مهصم

 ىذا عوني اسد اوقولاح رلانماظب ظيلغلا ارسكلابمصخصلا دببعوإ 0
 "و وا

 مودع .ر+ الك ةداوهلادعي 5 القوي توسبانرك انأدقإو

 لاحرلا نم مادا باهل ليلا ممدلا ىبارعالا نبا ديد ظيلغ صمت لاق

 )لل: ديلا همي تج راك نسانلا> نمةعاحاةمسمسلاو ىنإاملاقرتناوهلا وظيلغل ايلا ظ
"2007 

 تدم #

 اناني الااواكو ف والا ان داك دع ٌةمصمصر الا نم فودّلاعو ش
 تدمج

 لع لوا جام هتشأدق ىمددالا نال هر اضن مال دب نيفرالا تأ نم ءاولاو ةمزهز يوزيو

 ةءدوكشأ
 مهد مدلصنا يف تيراخ 0 دفا عطش راغو قيما لات

 يداي و# 0

 نمئايصلا | اهتامه دم ىلا قت الملا ةفينادقناو ديدشلا لجل ماو ابيشلاورعوبأ
 هس 2#

 ىيرشلا طوال لاق مصلي 1 مقاللا قولا
 95 89 هو

 دور لا سلا أ ةعفاشو 2 اهمضاخحم م ةءاهنإ اواناكو

 وملون ..الادبةشلاو جوة ا الاول ليلا تاةصنم:ديسعوأ .ة ةصّدسدل

- 

 يق

 عانمألا داو يريم 09 1 ناعيا ى دقت وَلا بستم ْ

 و رمو و سهو

 ساو ضف نمعاضي و بسن مرسل فو ةدسدس لا نثولاوهو نمت ْوَعمهنا لاشي |

 اهي يفزنلا هد نما دودو مانام ةشيدحا فركشاقوا مانصأعمباو

 يبار ءالازنان ءنسأم .ءلاونأ ىورو قدوهفةروضو امسح هلن 5 2ناف ةيودوأ امسي ةناكافأ

 )ه8

 نبالاق مانصالاد بعل نأ ب ويغام -اوزيز.ءلا ليزتتلا فو درت ىلا ةروصلاةمصْلاوةمصلا

 و مم

 نبي قرغلا ل_مقو حصون ةروض هناك ذاته ةدوصريغناكف هل !نمدزدخا ام ةفر 6 1

 2 و

 ىلب طولا لاو دعب وتدد ةيضطقو ًارخوأ 1ع املا نأ ْنلاوولا 1

 ءامدأ نهى نكي لاف هنا نسأل نَعَئورو نهص يونا نول لعجب نم برعلا نمو ةئجا

 الا هنود نم نوع دين الوز هللا لو: .هونالف بث امنودستاهتودنعي مستماواوالابزعلا ا

 ىرش زالا لاو ةييهادلاةّمصااو د حور < بف سلا يرتد
 ب ماو

1 

 3مددس م دو ظ

1 
 ١
 ١

 ميس لا ا : 2
 080 يي زج

 نا ١

 (رشع سماخبرعلا ناسل - 1)

 ْ نراهم نيداك ئاطفمك الاء ءصمخا ةاارضنلا م مدد عجباو هبحاص ىلع يزمامعشلا

 . نامدالا "لمكتلا ىفدازع

 ةرهسلا مدأو ءاحلخلا مصأ

 ةعصعصن سماع ى بد الب ىف

 ةمدعدو ةصاخ الك ىئمأمت

 مف لوك وك ًاموقلا

 رسكب ىأ ه ةيكاوموطسو
 د_ةائقلا نم الاد

 ىَأ مقا اهتو-صو

 سرفلات مهوةحرس دك
 اذاىلعلا ديدشتلان يأ
 هدف نةدحاف ةم هحاكمأ

 هدمعدو ةئطبلاو مكشلا

 فيفضلا ىأ تندلا

 تمعطأ اذاَو هأنا هسدْنَعَوأ

 ىأهتمهك د قف لحا

 ىخذتقمو اضرب ا ففذقأا

 نك اوديلشتلادحلا عيت || .

 ىناغدلاطمضوفا دهان طمض

 ىأم مدل ١ ولاقم ه-طغ

 ةنالا# ةرمشي هلا رغم 11

 هبتك ضردلا نم ةحيراشلا
 ' هةر كعم

 محملا "لوكتلاو داز 3

 ةّوقوةتعارلا تدجاكر#

 نللأ ةحرذك ّ_غضصلاو

 ها ةحئازلاو عطلا ثيبكلا
 عيدكم هتك



 لصالاب اذك نيس مأةوق
 ءافلاد_ءهرءاس ةلمكتلاو
 مسععم هأ
 ا ىف ىذلا هالق نم هلوق
 ىنهوقوهالق نع ءلمكتلا

 ماركلا اهيفىذلا ماركلا
 عيععم وأ

 كك 2 - تمم ه«« ؛داضلا لصق عيمأ

 ا 3 6-0 ار د

 2 اعلامثع ن6 نعل عادمت 5 اهميمَحَبصادكحسْناو

 نار رمال هلقرحإ نفود رد ابنجوجلاهب تاسست شو لش عسا دسيبعوب ألاف

 يصل ةزوةهيصقلالوأ هنال رت ىلعواوريسغد ىيخكتنا  هداشناباوضوىربنالاق
 دى هس

 | اس ان يفت اب صا صح
2 

 ق3 هر سوس رولا

 مل وم : 200 3 انتقل محو سو

 لصخلا باص اذان ,مسموهفممدقَدي رثشلاذفنأةمطعلا باصأ اذا فت, براضلا لاقي و

 اد نع »

 مننا زيوت مدبر شب ءاذارأ 3 خيط يرا باخ مهي ِ# دييعو أ دشنأو ىبطفوهف

 ماك م دس وباع و م65

 فيلم مهموم دقو ماظخلا فرس ىذلا قويسلا نم ملال سلا بصيةرصو

 ٠ !اهيسيففد درعاشلال اق قط لاقي هعطقو ل صا باص اذاامأ او هعطقو مظعلا ىف ىضماذا

 هدم رك بدو 2 هو سدسو

 ” يوم اة موس كش 3 ييليياتمواباح | ممعب د

 -- ”ووس 0 روءمءادكةه هم

 أ مئضوولرذ لأ ثندح فو ني ملاوأ ماصعصلا نعم ىلع هرك دانا دع 3م هركذ ذةفاضقح و«
 5 و ب

 | أضاع تااناود رست دحفف و مضانمص عملا و عطاقلا فرسل ا ىهىبق رع ةَماصعدلا

 مفصلا لالا مهقتاوع ىلع اهلئاجت لجو اهل ملل ةيدرألا ةلزن م-هلاهواعج

 ٌةحاصحَملا اوى تالعذلا مز مراصلا ف يسلا ةقاضوصلاو ءاصودلاى هرهوملا 00000

 ههونيحلاق و كلذيءامسن نركم. دعم و هرافي مسا

 مو ع هاك 1

 0 مالسشلا بسلا ةماصوصلا ىلَ 5 يكمن ل لءا>

 هذعبو 35 السوم ةماصتلا ىلع 3 هداشنا باوصىر ننال اك

 و هوم يك م

 ماركلا ىف با 00 # هالقنمهسبهأ للسياح
 < - 95 جم سه

 ماشللان ع ني ضو دب رسف د شير مانعرك هوب

 لحعخ نفر ا ندوقا# صاعلا نيد.ع اهتمامه ىذه تاننالاهذ_هورع لوقت

 "3 لئ اقلالَو ةكهذنعت انقسام ئعماذا هفرضيالف فيل ةفرعم نوم ةماصمص

 _مي1 3 وب. يك هده هسا دك 5 تدع 15 م 5 سادس ىو

 مما 10 1 1 كفو هممت ٠> دنا + امهمَنيخ ةماصعد معك #*

 مه«

 3 هو

| 
. | 

 ظ



 م (ممد) 1-1 ميلا افرس ««فاضلا لصق 4

 نادر هال ولاتو مول عفر يعباواجافاكو - 23 متلبسا 4 ١

 ةانقلا قو ةدحشلا را قهمصلاو“فارغألا نباءرك ذىويدلا بر نبهللاد- ءاضب أ ممالاوأ| ه-ُت ساو
 0-2 2 مة ديرك ح3

 لام نأوهلاف امش ل لادغأا نعوبتسنأ شيد كلو م

 دانا هجر لال قدما بلف اداء بووانلاو اناعباخإلب 22 م هول را

 لاق دش الوز خاج سن ةااءاندلا ةرضصلاك نال لديالو ال لسفالا ماهل

 درت اوهوم ميس كخانبار | مالا هوا دوب سب نآع قأءانعشلا لانها ادينبعو

 هقئاغو قيما هذي دفا نمل هرم عزنا هقئاعو ٌّى انتا ذهب ىلع نبعلبق نئانتكلا
 نم سما

 2 مدس و

 هن ىطغتد 00 5-5 ركب عشيق وعنوان هانؤهللا نآذيسشوأ 0 يول د

 لعاب
 لانقشالان 58 در ئءاهصلا نال م ءالا اذن م فرع طولة لقا تفداك

 2و ه6
 تتجىلا عضو نانا لبقو للرب ةزانخت اذ ينل صر ةناسمدلاو نامل

 ىَرهزالا لاق للا نود للعصر ًانانمدلا لسيقو هيام هوب د .ر
0 2 

 »1 نع مساس 4 2م 5 ف

 تدنلا ى :راسخوم 9 هي وعتش ١ اوناعيقاهذ و عامترا درزاو اغا بف ضرأ هو اكول 1 وتس نابعدلا توج

 )و م ١. 'مضصالخع

 لهشات 1 00 0 ود ف هيك ىلءةعضاف هبتناحالش]ا نم هَعَف ضر

 ه هسمو ََ ا 2 . 2م هبا

 2 دقوا تاره ترانا تبن وأدم ابكر

 افاد و ءانهدلا محام ن نامدلاو معاق سا دلو عفأ رينيلدز لاو ةهلظنح ىيبلر ارهذ
 ع ودهم و يك تر" ا

 لحرف حج مو عاجلا فعلا وراء ةدوققوريجاواهضلابو يمر ممن ه

 ءازيسأ نمزمنكم انسب ا ةرفونبا هتءاصشلدسألاءاهمأ نمرسكلا لاو ماو عت ظ
 روصو

 ةهصلا نبدي رد ىعم هنمو مهد هعجبؤا .وتانلان 3 ذااو غاصشلا لحرلا ةمدلاوةيشادلا او دسالا

 اهيدسنيسملةدعلم 2 اروي المش رتل
 21 طويل مَ 00-100 در لف بو ضع هدو اكلام هو يلب نيتمكلاداز ار

 امهم عاصتلا بالاسم , ئأرولو الا انذار سلك لاق

 ةغللا ىلع ءانانلءارقلا هدشنأ ا دكه ى ال باث ؛وغنا نم نا نشا

 لاقي هيو سأ را مهصو ف يظولا مق ةكرشلا اوق دب ذا ملفعلا يع ياو نرعلا ضي ةيدقلا

 هنم .رغنصأ كولا نال اهو اقل كدا 0-لا نمناك اذاهموق ميهد نموكلخزلل

 يحتمل
> - 

 ا

 معدو ىلطسَنميئانيلع 0 تلات.
 منع

 لاقل ك.لع ترع_بدل وق

 ةياورلا ةلمكتلا فىناغدلا



 ه-23 5 )2 محب ناك ”ام * ..ّ مع <85 -- نإ ادد ع تسعه ع مل

 لا ناطور عقيبارزسا عيا تال يرش يرش لاضبو
 ىو - < عسا نب عادا

 بف نأ 7 د ا وعلقي الف

1 
 هتنتيوبتمسب قييم مص 2 5 ا 2 ْ

2> 

 اد 1 20 7 هن اء وفح 4 اباد از رماة يملا نو

-- 2-0 

 9 «ثم و 9 ةاعادسس همة م5 ة: ه 6
- . 

 بيب كح ياعارا انيس 2 5 اهناريج تاتو دوت

 قرح ا هلليقدناك ةديدلا ةيهالالثماضيً برشيد عب !اًةنباىهصلابقيو

 اذارعلل وت وعن برعلاواهعفتلا الَّقُز رلانالءابمدقا رلا بمال تلا هيلا يق كاذإ او ةيهاذأب
01 

 اكرم ترتكوش كسا أمدلانآن ودب بئس ارنكلا ايلا هفكفسو تدم
 -ه س

 اأو علا هو جتفالا قف :الاهحالت وصاهل حمس ص رالا ىلعد امد مق و ولو دك رعملا ىف

 ْ نأ باح ةوقكربز لا ىدنصلا دار لاقي ولت بشا ةنيا هك هلوقب س دعلاَوَ حا
١ 

١ 

 ظ لقتل درعا 0 طالت نقلا زفات ؤءانلا ندبة وكي

 1 ميقا 3 وس

 5و تاس :لبطأةثبا نمصامِهفَناو * دعةدنكو لئاو نمت أدب

 و 30

 .ةلجحلا ايدك راسقداو اويع و رانزلا فوج اخر
 1_1 ه-

 صل و 5<

 نادتنأو تودامل عع صب تإلا رثاكمدلا نأ ىأٍمديئاصح تمص مكحلا

 1 مك ١ ش ١ مث : قالت انف وبابا ءالا

 2-عءم 2 097

 لبطاةنبا عدن اك ايبود 2 ةيدانوزا سد لكىلا ا
 0 5 ال -

 ليبلتثا رواش تلاقي ةيظعلا ةرقادلا ىهوةسللا ىهو لالا ناموس اك ةواغأ

 تناول هما قياهراعةيهادىأ 5 مهلا لوطا المص « لاك و ةنهاذلا"امدلا و

 مصلاَقب ولفي خلا دنع كلاي لمبات لاشمالا واتكى ىعمسالا لاك و
 اتا تيمكلا لاهو ىدصلا لباني اينودن نيمو نوعي ميهلاولأل اكو امد مد هدء ضن عم

 : 1 1 ريفا ليان ماهل 03 الافواهيريغسلاقاذا

 لاقي از ةرضطضا ألق واقل يابا هج ةيهادلا هدهلالاوو ريفي سا 1 قلاذالوت وهب

 قحتلع د نسميلع لن فدو ه2 يأ جلخ زيها ذهووا هنو مد

 ض0ظذ11111اللللااا0ا0ا0ااأذأأ| | ]| 1 1 1 1 1 1 <12 حم

ّ 030 7 

0 1 

 : لاق بلا تش مصإلاودعلا قاوم نم ىلعواونكس و اوما

 ع 2و رس يي م د --- دس - ل

 تب: < وسو



 قرف (مهد) مملا فرح «. داضلالصف

 مكقلالوطالورهذلاثداوح هب. .مَدلاَ م ريالا ش
 هنوشب هءانمارثكا المنا لذ ذو مسصألا علم "ع هيوثب مهل تو نماموق ل اذارذنلالاقيو

 شب لوق لذ نمو علا دب ' وهف باودا عمال هناك ناك
 هر هود هب امم

 ُثِلَع رص هايلين رع اوقاف مالا مك مبراشُأ 1

 منفوخ دلما رابلكتن كه وق ن منعا ناك اذاوههوقريغ نم نعم هيتأيالىأ
 20 هم اس م ع

 تتطعانااهمهمأ لقوا اثكل :اهةالشارمأ أوقو روف مهضلا نيب مصأ ل جرو ةديدش

 اناد نام 2 #2 امدئاطقدرو ىدرىدر لاق
 - لص لا - 0

 لاق سدالا هللا يرويها له ناكو .لق عا ا دايم 2 نآلاو سدس هكدا و مر ندع

-95 

 د يقم 0 كوسا اهي ايما دوم 5مل اليل

 11 1012 عم

 ىو“ بحجر مصالاه هني 000 ءاسا بص ايالو نال هيف عمي نكيرلف مارال

 دامو زاجيرسالايفصو واق امارح ازهر كل جالسا برميل وعتتالاإ ل

 5 < ء

 م ابجور مشت اسنالاَنآعف للا فن مئانلااغاومان ليال مقاكهبفلخديىذلا ناسنالا

 لاقأالا لسمك اذكو حالسلات دوص نع

 مدألا ارمشلا ف ندكلا سك قاذدق #َ مام فول عذا

 دشنأن درقعلا فل عت سي دقواهعاسن 0 ةنق 00 تايملا نممصألاَو

 +2 6ع 2

 نيقرأوا هدابراةع 7 نيس اخللا يبارعالا نبا

 0 "ع 7س نم .+؛ 7و 5 ع

 : برسعلا اوتالَه ىأتاَذ 0-2 رععتستالف داني دراما اوهنعد درو هيف عمطيال دال جروأ
 س سلا مه

 ناسنالا يفت :راذا لدحلا هد دزيىذلات وصلا ىّدقلا و كله أ ىأن الف ىدصدتلا مص لوقت

 سيقلاو سمالاق هنود

 لئاسلاقطمنعْتمعتساو +٠ اههسرامءواه اهاَّصْمص اج فلاب

 مصأمهيلاثمأ نو ىَدصلا لكلا ةّنبابوديرب لقت لةبامهم ليتبقاىنع مه ية

 لاه هتف يسوم رج

 ادوُسملاومهَدَيسس َتئجاذا 3 3 ظ
 و 7 م 9 سو ءوصدس

 اًدولسح النا تولد »0 <لا نانعاطب مكيلضوأف 2 0

 ملص 2

 اديك هاش لظنح علا برتضوجاهللا برضو |

١ 
1 

 هينا اواو ٌْ /4 2

 ١

 ىلع مص مهلانمأ نمو فوق

 ال_فىداسي هناك هل آوقدعب

 مكحلاةرابع ىهاك عمس

 ىععم هأ



 ىف 1 رة و 29 ع 107 ا
 (ليلصٍتادءابص نملاسأو 7 ين راع الآن نكلوالل-أ

 | نيس نمل! اعج رمال اهيفءانملا لو خد تود اهاباصو ضرالا نعي لاق ف هرسسف

 .رجأنيالوقٌب لعن ض بوسه و ٌةظيلغلا نضرالا مءامدلاو * نضالا
 مهم ه2 - م 78م

 /ااهقلا» ياجمال .ةنيلوأ ىمنتوانؤت زان « ص ىاذاهساعد مدأ

 مسأهْفا لص فام هتان ةبو و" ءاعذدلا هب و لغاهأذعن وعتشالا مدام وق ىكأو دازأ

 |. اكابلا ىوناو دكر رديطع لمد كت ةرهس نيرباج ثددحىفو

 | ىلا ليسسال ىتلا نه: ءايؤعلا» ”امصلاةنشفلاثيدملا فو مص ىولعج معحاكحن اهعامس

 | ةيحلاك ىش ل بيقو ناعم الوتناغتسإلا ععسنال مصالا نال ع يدا

 ش ائسا :اهف الخال ةزنتكمىأ هنو 'ةقرالاك باغلاو تيد هنمو َْق لال مدل ىلاءانمدلا

 ٠ الاتي لعر الإ وبلا ىو اهفوسرانتك ا ةاسنقلا فواهعنباهذ ألا مهلا

 ٠ مهن عدا ءرفاكلا ة قط ىلاعت هللا لاك نمار مئاربو هنسهتتُ “اند

 مهاب ؤنوقطا مهوأ بو نوعمطلب مواد هللا مهلغح كيكل لئاقلال وقت ثنعتلا نإ ية بال

 ديلا ا مهرس او عما هناوعتل مهنالم نق ران م هممت كلذ باو ماو نور
 انيماهمْطنو هانلب رشال د بدعا وهنأ ىلءلادلا هقاسومقلاةردق يول .اءاعاو رتعيل مج الوهيلع

 هوو لو صالون نملك م عت يعفت ءاناغاداوئمؤيلذا ايش مهنع نإ

 مناك لقاكف هءعسناو هةوسياع ماضي لوب ]وضد . عتق مدا #* رعابشلالوق

 4 00 و 5 د 1 3 0 مهم

 ميما م مد ميسوم هندي راابعمم انْقَيَف مخ 0

-9 
 5 ا” ع 7 8 -” ع يا

 اهدادثوا دادس هءامصو كد هل نان فمما ةوزاخلا ارمدو مد ةروراسقلا

 ىلا ارعالا نبا ع نعام كلذكسصو ام شسانعبلاوةيراقلا خلخال

 3 هرم هت م3 م

 تهوغداو اهتددسى أدر و راف ولو و2: ى 2 دوما َض ١ ةنتدَدَكاداماهص اهئمهصو

 ماصصلا دحاو لف :قاراو نامت ق:لطولا تندخقو اماه تلمس قات وراقلا

 ئوربو قانا قذح طول هس ضومق وكي ازوجوح < رفلادنى 2 تلا ةيديحلاط

 مدار ءالانسا لاق ربك عجالقواهي رضا امص صعده لاق ع صحو
 - «مص ود و ء < 00 2<

 هاند ةمهادو لوك الاوءاودلابهذ بهو هدساصدمصاح را |مدواديدسشأتر ارضِن برْضاذا
 « ه2

 جالا لاق ماسمصو'اسمصةديدشلاةيهادلا لاقي و ةديدشت د اسنم



 ئ ةريبكلا زونعلا مقلتلاَو رعولأ اهوحنو مم نماسهولاز أ اهلااولازأ ريس كلا ةرماانشيأ ||

 كا (مك) .مملا فرح ا داصلا لصق»-١

 4 :رطلاه عاجلا ثسأتل» ءاهلاهقداَص ومقاس عنج اوكا وضعا

 ارجل ةقالَّصلاو ضلت اه هزي نياسلا اهدا

 بضعأ 27 همقاص مالا ة 5 2 دشنأو لبالا نمْمَْلا ماَمْ لاو بيذهتلا
 ن6 ت2 خص

 ملص و لئلا ديد ثلا ليقوديدشلا لسلام وفايدللا نع. ديدشلا مقلصلا وميظعلا

 -. و ه< ةهمد

 'قركشنلا لف دشأاو ٠

 7 د سسيسس ندحيج سجنوا وج همم ل "جل

5 

 امززك اج وردتوصلا قلص 2 20 : الف شتال كابف اا .«دمارألل م ريع هد

 - ساس
 7..بع .. 0702 نع

 دادستا معصلا (( معك َدَمْشاَو باسم ثلابولصاَو دسالاث اص نمٌءاهل .مهلض'
 3م و ممل (مس)ب د 0717 0 , سا عا ا اع ا : ا(

 مصقهللاهعصأو مد اواممكؤا ردات فيعضتلاراهظايمهدو مصل مد عسل لقنو نذالا

 ظ تيمكلا لات نشأ مص 37
 لاّوسلأ نء مص لئاست « داد نراك 1 هع 918

 لاخلا لعكس أضن ل ننال افانملولات بش اكو ريولاؤساا نع مص قاب لئاستلوقي ش
25 

 انهىربنباد ناو مدلك استدارأ هلدام نا لق 2 دلولا لعفن 6 رات م-رلئاسن ابئاشأكأ

 .اًيلوأ ىنتوانزخ اب * نبتت ىذا مس. ٠ اولها ننال
 22 هم

 هلوق و مص هيض ى أه تمهداق انالق تيدا لاقت مالو متم المجالاىئابلعوعدب

 و 2 . ناو 0 مو هع

 م مدلج 3 دحو هتممدأو نوال عدو ولالا قيس ايوب

 2و

 تام تفوت اهل م ١ ناهصلاةعدموقلااب ل 0 0 | اننا

 لاك هْنعم محلا هَيحاصىَرَأ هماصْنو ثيداا دع يحب
 و 1 ا 01 وهم يتسأ

 تيصمو ئطخم هدم عزمأو #4 الط

 هرمز تم مورع مه 0

 نيندالا ماو ىزخ ا ريصو * يما عمن ع ااظقتلا
 « و ءرو# 7

 وشو مالا عج نانلا سور مكيلا م هلاناميالا ثيدخيفو 55005-

 كاتشب ًاهلوقو نذال امهصال لقا مسن محلا ل الوىدتميالكذلا هدارأو عمال

 *-5- هوي. 8خ: 5 ا ا ل

 ءانه<ريغق داو محأ ىلح »* ذك َنوروُرْنمَدلادباملق .:اضيأتلعت ||

 اًيأوهمدشن ؟نلوق 7 ةقيقحي سلو للعلا مهصلاراعتسا

 5 ظ '؛ ---

 داصا ارسكب همقاد هلوق

 ف هن حرص 5 فاقلاو

 تعم ها ”لمكتلا

 هيفا تاك نم هل ]وق

 رسكي ماهلصل جر لاقي و
 ىفاك ءى رح اضأ دامصلا

 يعم هأ نيكبلا

 بصنلا مكيلا مصدلا هلوق

 اكوذو هلق عنا لوعفم
 ةافملا ىرنأو ةياهتلا ف

 ىىيعصم ها لا مصلاةارعلا



 م-همالكر دأنأ نمو هلوق

 اذك لفل تال 4-1

 بردملا ْق ىذلاو لصالاب

 حلات اليتم بارلا لوغ
 حلا لبلد اوقوهررحو لمأ2:

 الابيذهتلاو لصالاءاذك
 هررجو ل مهمهيقلالا تا
 يدعم خا

 مقلص) ملا فرح: ع 'داصلا لصق 1 000

 هوددم يد - 1 .- َ

 . مكي اذْعألا لئروبص قئافتنا فيك ىيلئستنا رخال اهو

 قوزدلات بتشافةنل أ ةساج ةلكوهلبلاقيو دتطصلاو متلصلا نمزل أ ى-اج مدالصلاو
 وهم ول

 امالدا»ؤ رفق ادبب د ىقتاس ماللصلت العرس 5 مهمالكرداننموءاّرغلا لاه داو ىنعملاو

 ا 7 منكم اورعولأ كراك ميلا فعاشن 000 "لو لاقو
0-2 

 دع مع

 ١ يل 1 راسم مر ملموسا اذا # ةيورلاكوامهانعمق ميما فيفخ مْطْْلاو مالا بصل

 مى 5و 6 -هز ىوت

 ظ 0 لا م ا

 محلل مل لاب ىلع 0 ْض امءدلصااماذا ساءكئاصن ع
 00 7-7 <ةهر 2و

 نابل منككأاو * .امدصايتارزعسأرو 3 لاعمفلسٌر أولا ةعئادلا بالصلا ىأ
-_-2 8 

 5 2 رم

 و 0 ريس ا لهاشلال اكو امئاقبصتا اذا مامنلصا ملصاو

 1 اه املس ملام اماق *« ىلع مج اوقلع بلطف
7 2 

2 

 (ملم) ظ1111111]0110 .اارظتيالو اهكرحالا ربك سمى أ

 : سحب ده 8موحص سا

 ىرهزالا دسشنأو ىوقلالسل مدئكصلاو ةدئاز بلا ليقو ديد شبا ىضابملا لها مدخقصلا
 / و سا 2

 مدخخ دل دعالا كاءرومص 5 ىننافسن فيك ىنيلآستنا ةيلقتيا

 دة <

 ا تا هلم سا ةلكوه لاقي لسلاو رسلان هل ىبا هج مدخخطلاو لاو

 وتلا مدلصاليقورفاحاديدشلا مدالصلاومدلصلا (سم) داح او ىعملاو فوز ا
 5 ساس" 2 وز سو

 مدالصهعجو ليلا دنع ق الثوهو ممطعب هيمعو ةمدالصوةمداصي دامرتاجلا و هديدشلا

 ه2 * تاع ار هو

 : ملاب مدالدص هو مدلص نأ از و ةمدلص ى + الاوديد_تنلص :ريسكلاومدلص رف :رقئرش دولا

 تيكسلانبادشنأو

 ظ مالا هل أرف نقش 5 مارلي صن * ماما تلا ءاموك لكن م

 نب يلاه مدد لاك. دي ديدْلا ماَدلصلاو خفلارمدالص عمجلاو
 سلع

 ه5” 2 ةةمصم ل وب ة دع

 حراق دعلأ نيمادلضكمالإ مكيلع يق ن مليم لامواذ
 بمد و ع و م 37 دعو <

 لاقبو *«: :٠ مقاصاف باز رعلا هقلصأ 5 ثيللادشن أو بايثالا مداصت ةمدلشلا ((عقلصل
 صل دعس 2و - و مومع 2-5 <-

 لطالاعا لاق ضعي رقوقلحو نضع امضعيع رق ىذلا متلضلا ازا
 8و < و ه ةم.ه

 تمشوطم ننال ع نم مدخلا مقلضلاو متل لاو ىايردنأ يضلاو ذا نما قلصلا

3 



 0 اذ 5
 5 حل

 ةيهادلا ليصل دهاشوى رب نيا لاق ةليصلام تاع تناكى أصل اوتءأفكو ريداكرببا لا ْ

 ىأهنس و ىنش يجر ين لعزل هع جم 27 [آمضلا رست فيقوم د 03 , حار ل وق !

 لبلذلا ةنداربابتاق سابنلا ىلع دلل اقليم عل لاو مايا اع الابخال ليم ظ

 ملام ناابوشك + ميقرادرا:مئاذان .....هومكشلا |

 دوقكنلعت نمت جناغ قنوت عن رمل نمر وهو !

 ندد (ماهلص) .|١ ١ ميلا فرج : وب اداصلا لصف...

 مائل لاقي قار هلا لف ناذ لل معتلا كنس ونا لاديو كلانا ثيدح فو

 وس ة2*<وةم و

 رهسشا نم ملصملا عضال اوتذهتلا هنينشتلا ىلع عدي رسل اوديدملان مب رَضرْعملا نملضألاو

 عخوم مو

 هضسور

 معيام توملا“ اروندو * مقا لوطا« سي

 مزاخ يأن رشا قي ىطصتاهنال ةيعادلاْيصلاو
 2100 ع

 يصلاداوبتعافرانلا مو 5 ماتت ال

0007 

 ل. كملهأ ا ان اوحرخاورمع نا تي د فو ةرئازءامل اةيهادلتملاو ةر ركلة 1

 هدم ” وصلا

 لاك ةهادلا ةْمَصاَو لاه ْمصةجرتفبيذبتلا دانا بول كأي لع مصل ش

 نبا ا تاهل سلتا هناجر ل هس

 ةعقو ولط أسسا صضاالا لص وةيليصا 4 دلما بديل ليم "ت[ماهلمأ رش دال

 مهلصأ نس موقد اذا مالتمالاو اود مولا طصاو لاصتسالا م ءالطصالاو كلذ نم لمص ًّ 91
 ىفو عطقلا مصل انت مالتشمالا لالا فلات دحفو اوم لبق

 1 5 2 تزموم
 ملم صلآو مكسب دع نال ”رك اعشد دووم [طللاالوااصغلاوئذهلا تدمع |

 0 وهون محنك: وهو نيكولا |

 قرغلاو تاعاملباٌناماللطلاونتاننلان 00 ةقرفلاُةَمالصلاومَصلاوةمالَصلاو بوق يلع

 لاكن سبيس ا وكي ل فار اووعساب تبدحذوأ|

 لتقل اح نع ةقر ةلعتبخف ٌقئاوام دووكيىانلانَقَر َةَرقاا نعي تامالصهلوقدسعوبأ ||

 عار ريالا ربا ضب داتا ءالا نبا لامةمالُس هنةءاجب كو رخأ | /

 دئلص م ظيموعب (ملص ( بأ لاوهد لك يقمن لخادفنا( السلا بيذهتلا |

 د تر م كا اا

 57 ةمالوابيف خرشال 3-0 نيالازمكة ءالص

 قيشلا ىو ١ بما مالَسلاو“ ءاضسسلاو ةعاصشا ادن .لا دوو نما وقل ٌةمولَصلاَو
 1 ل

 موك ل «دع 7 ١ 010

 مد دزلص مدصوللاو 5 دشنأو ضامديدش ميسح كذلك منك وبول لثم مَلَس ٌ
 و ”. و «

 (ريثعسماخ ب رعلا ناسأ ب 6 : اع

 ىفاذكه لا ديدملا نمهلوق

 هرطناو مكاو لبصالا
 ييعم هأ

 ىرهزالاهاؤراو.ةعافهلوق
 تاءاورلا نوكةاومضغاف

 ها ةثالث



 (رض) :٠ ملا فرح اه ؛داصاا لصف. 5

 انيستا وفادي نحب وقعيلاقو:هلءالاو ميلا ىف ةبجولا لك اي ناك اذا مريصلا

 6 ظ اذهباذك مزرلا ىهوهلوق 0 ١ دشنأومررخا ىهواضيأ مَصلا ىهةديسعو أ لاقو دغلا

 هدحن لو بيدهتلاةقطبضلا اذهل ملي ْ ٠ . يان لمدد 5 , مايصلليَص ٌكصنْناو
 3 اعد © د م 97ه نمانيديأب اف عملا ادهب

 ةلزنعام 6 اوتيقبو عدبرأْث َسَمدقَنف سجس ةمالا هذ هىفثي دعا ىو ويك » مهأ فككلا

 زابلاو عيل ءرصلا نم هوتي ةنتف املاك: ءش لك ل صأاتست ىتلاةمهادلا ىهويسلا
9 | 

 ف لك اورو اااه! لاق: «ولنالانعمرَصْنَ اهل حشاد رئال ىاةقانل | مورصلاو

 ادلحلاعرصلاو تكيف )وتدمع نعد ىالايز الاو فود ااوُداَسَعلاو
 ااا هاد 2<ه ف هم و

 ات هنيعاف ءانمسأ ءرصأوع بنو ةمرتصإلا ىو يصوت وبّرعم ىسراف

 ٠ ص تانج مهل اهو عل عمن مدين ةعرزبلعذ "رزءمححالا ىف دار «

 ظ :( محطم ]) هنم قرصتام يجو ماسألاو م 00 : ةلغلمطصألاو 70
 َ ناكملا س ىأمرصملاو
 َّش : طصاو نا يدع مارس لكتاب بينهاقد مم ةايسإلا عبي رسلا قيضلا

 ا ماد[ لولاع ف الثوهومّصَسن ملت منيا ىرهزال امئاكترصتنأ ذا مديطشمانأف نوكسف حبى أ ةمرصوهو

 ويا عطار دمار تست مالا ةطوتور ناد ىلإ كيجت 000 اي
 قاسكلا نع ضغاذاءىنلا

 يديم لاما سايعلاوبا دشناولاقيجتب را فاشيأىرعزالا | "2 ىسمك ها
 1 و اد سيول ع مي 5

 / لورانس اَضدلير اهنخطصمار هرج اهنلظيامو

 مسا (منم) الا (مكلسص): نابضغ هناك عاف تك اسمخلط ملا
 مد ةرعءةمص ع قرم اد هيع

 0 و هعقدوهب رضاكص اكضدمك< (مكض]) ةئارلا نمل ممل بارعالاا .ت ثمىللا

 ردا اوصْيَمَكَصِلو اوعدت درعلاو رخ وو اريجةديد_ثةمدصةمكصلا ثيللا..همّدسص

 ب يهزكيئرتم سابا وموت كسب لفل كو هبيناو نم بيصنامرهدلاك وسو

 مم فلك عفداذا هلك هيككرأ اوه ميلي كي لموسم ردسفكط ىمدالا ةيلاغينأ

 نيسان مما دامه نيدنشألاهنذالا عطل ليقودل بص نممعطتالس ارم
 5-9 م -7 2 ل

 ٠ ارمالجزو ندال ع وطمس وسابعوإ معلا ةرئاَعندَأ اوأمهلص انما اذا[ مهلضو

 0 ميلطال لاعب ؤامدهل وص أن ماتعطمْا اذانينذالا ممم جرو نين الصم كاكا ذا

 ريشز لاق اههرصقوهينذ 0سم اودقْلْس ننذالاَّلَم 1 اكون دالا

 كَ و5 هم م - 60 وع -و 2 <



 ؟عا (مرص) مملا فرح داصلال هذ

 لْدَهلا موس لوقو ةعطقىألامملا نم ةمرص هلت قبهلاهيفلصالاو كسا

 مر رم انت انه ةيتنأو 3 هريغدأو نم حدب ىذلا وأ

 و يورك ءِ 0

 هسنم عدلا دس لاقي رار يو هيا لرب غو عديلو يغتأ كل سيللوقب مرصُم

 ل

 هسيقاهع ”/ةرثك لبا هلنوكم ل نأ فسأ:ل دلال اراذفربثكه ثا أورضُما دكت

 مرصلاو سانلان ءاةعطقةئلاهعَتْما ثاالا اربد كلامرنصلاو ىلا سكلاب ملا

 5 مب راضأوبا ارض ميركل وسل ماسالا نم ةقرلام رضلاو كلذنمةعاسبانشيأ

 خامرطلا لاعب ؛دييسنعةربخالانرثسو
 [وماع نم هم كليكبن امواماع 5 اهمارتش دعيت ون ارادإ + حا تي ١

 م 07 راصأ هاو صىربنبا لاقت مراصأ ةعجتف ىره ورعاك ذوأ ذوأ

 الحلاج لدا مرمدلا ىلعريغي ناكو رذفأ |ثد د-ىفو 38 مالا بنل 3

 نَملعَتورغ مب تيان ارملا ثد هدد فو ءامىاءةسحان مهاباثولزنت ةعاسجلا

 نيللا هسا لتر جنلان راعيه الاجل هنعأ ىب هىذلا عملا ىصتوريغيالو مهو

 - و هس »و ل ووو س6 -9و

 ددسفت ىحاد عج رشا ١مدب تا كلدو مرطب وتندسولا طق اهيزعنال

 رارصلا اهمْرَص ىلا ىهو ةمزصم ةقان لتقو اهل ىوقأ كلذو سسفنلللا حرخالفل بلخالا

 1 لوف هنو ردزالا لفات س شام روم ْ

 ةليورعشلا تركت دقو لوقت دزعولأ اكد اكر هوطال اع مصعب اردو ْ

 هته و ادي نيلهنمحي رك الفراشلا ى ع شع عل بيسي أنا ذوزإلا عاطقن !نمءابطألا

 نمةال_فلاءامرْصلاو .عو ناضل نع وطقملا نعي“ ءايطالاةم ركل انوُبتال سابعنب|ثيدخما

 كلذ نموهو لاف اهيءامال امر ةالقو  .انيفءامالىتلاةزاسفملاءامرصلاو ئردهوملا ضرالا

 رارآال اه ساما نءامهغاطقناوامهم ءارصال بارغلاو بذر

 ليما باقات ر رخو * اهلل ايطار ع ل

 ةزيشهنمو هتقرحأ ىأ سهشلا هامل امىزبئ بالافلام لمى عدتاك لا ليلتوه أ

1 

 ةالفلا ؤعيهنأىدنعوهدسنبا لاق ه هريسفت درسا هك يرألا :توبهتكاتو ل '

 الثاء رمل ليصَقلاوأ ىدكسا مق ىلع ضريدوعلا ميرال عملا

 ا ودعو” وءىور --_-

 لكأب ان ن الفلا : مويلا ىفةدحاولا هلك الا ى الاه وةمح ولا ىأمرعصلا لك ًاوهمحؤلا هاك ْ

 ما ريكو

 سس اكل ذ نموهو لاف هلوق

 مهوب اك ىرهوملا لوقند
 هديسنبا مالكن مول
 ةالفوهترامعلوأو مكحم ا ىف
 هءوعم هأ مللاءام هريص



 (عرض) . مهملا فرج * داضاالصف 32

 3ث سو هَ و وم ومع 5 1

 2و -

 تيمكللقانعلل ادشن ًاوةمهادإ اون ريل اءاعمأ !نموسعا

 1 قلما ءار ص اهاتعسنردعا اذا ين ةفاتسم اخرا ناك امرت ام

35000 9 , 
 اول 2 ١تكلالوقئوهدالالوقىّوقن ولاق ةهادلادب ريةفرعم مسالا لعجو دب رض

 ”اترفاؤاك امريش اممهلوةز لات ءمكلا تدنرتسفتو. < تققلملاءارصاهامسبرحلا اذا هب

 نمتعطقلاة جرصلاو دسافلارملاَن 774 ا+ ”امةفاسلاو ب رح ىفاوناك امةفاسح مهو بشخو

 نينا هلق بالا مةعطقلا ةمرصلاو باحسسلا نمةعطقلاةرصلاواضيأ لبالان مولع

 43 ة نيم_سلا تغلب اذاف نيءنرألاو ني_سجللا ىلا نثالثلا نيبامل قو نيئالثلاىلاني رسئعلا

 نيورمعل هبا فا بتل علما زب يامل :ونيعل رالاىلا ةرمشعلا نيبام قو ُهَعْدتملا

 قهو ةمرضلارعغصت قاهر يارا دو ابنت جافاجبب يترك

 امي قرف نيلجرلتناكن افنان اشاهفق تعدها اذاني املا ىلا هاسني رمدعو ىدحاو

 ه -3 يو ه2

 "هيفا ةمربفلاو ةيليلقلا معلا -يلقلا لبالا بحاصدي رب عرملاو ىلا ف ىبعي ةمنغلاو مس حلا ل
20 : -_-5 

 ةغانلال اد مرح لباو باهجسلا نم

 امرصاهداريصن مليللا عم - 00 'لراىذءاقلتنم هعبرلا تبهو

 عدل »- رخ
7 6 (, 

6 

 و هع

 ل وف داليا اف عيل و ور عش لال اب كلاهعمضق زطعتر ردا
 اذهدع لوشن هارتالا ط وسلا انه ع يطقلابىعي

 دوو 5 < - 6 سل ءسعم 585 5

 2 3 ىبطم# ىلع ٌتاَدءاامدعت ند

 هيفوهلاح تءاضادإ م عرب وهف ةامارصاّلحرلا مرد الاه وامها فرضيابتلعت دز لوق

 ٍ ا و نرسل هىره ولالا اقاريو .اردسعلا غلب :لوقت

 لثماذ- هولاةاهلنيلالى اا ةّمرصلا ةقانلا دبر مارس تَتِلَح دف ريش: لوقف ىربْن با لاقو

 هدفي ششس سل بنس ترلويؤا 0 ظ . لذبح ٠> «>» 

 ةاطنجتج ل فاما ماو مفعول 9-5 اعمل لكيت ردقلا

 ْ ملا برز جراب ةهنعهللا ىذررعشد د-> هضمو ةاثانجتل او لكن مف

 ا ن ,«لاملا لبق مرشمل تر ورقتفا لجرلا حمض او دراَص يامال مدام



 قر (عرص) مملا فرح « دادلالصف

 تقرتحاىأ< رضاك تصص[ةىلاعتلاك بلعت نغىلوالاة رضوي رص نم ةعطقلاو.دابغلا
 زوثلاكي أ رضاك تحصأ لاق ودول ليللكدي رمال لاق ولينا َلسشمتأ دوبسيوأبنف

 ميريصلا ل يقوُتم هريصاهن اكلات رصلاكُث بصف ةدانق لاقتو هيفام بهذ ىذلا مورصملا

 تقرتخا أ ردلاك تديصأو ع وليد رصلا ىرهوملا أش تشتت دوس سر

 ليلا لاقيوةدودلا ٌضرالال مق وه.ف'ىثال ىذلام و رص ا ىشلاانهم رصلا لدقو ٌتّداوْساَو

 راهنلام رصلاو لتسللاب رصلا او هيحئانص نعم ا هس رايز نالو رانا

 ةغانلالأف للا ليلا رصلا ىرهوملا ليللا نمرابثلاوزابتلا نمل نمت

 مارعضأب أما رصأ طل لمللاك « ةماقكألا اروتكم اوزبتوأ '

 وهو لبتأم ىع فوطعم بوصنملعفاورنزت وق

 مالك موي مكتاضب لب نم. .* مكن وكيت كيلع تلال...
 طاخ ىأ مارصان اماريصأ طلخي هلوقفف لدقو هاريطنال ىأ ءاقك ال ميظعلا شدا زهفكملاو

 ىربْن بالاك ىلدللا نودٌسيحلا ةفص نماذ نه قلع طاضق هيلع ةراغالا نمافوخهّتل بقي سلك ْ

 هلذا ناو :رضلابديدلا دوم دب هكر ودعلع توبغ ل اره تيار

 هع دادضالان موَقَو جمل ع ”ريصلاو لدللا < زصلاندا رأ تيكسلان الا

 عيملا ىععه صل ىوزاخ ف يرشب لاو بغار ءمرصتااممنحتح الك تالزابتلاو

 89 ساس ست تاس سا هدة و" ١ لس

 مالطلاهتيرصنعءفشكت قدي سا لوقيَابق ٠ هاروت

 ورعوبأ دشن أو كرب
 عرسي بابا « ميو ةاتالواق# ا ل و ا هيوم هووولاس

 يرسل ىممالالاقزمرخأ اردو ادامه رسضولاق ةمع .ءرص نعت دكتس# 2 تنناكؤزيو 1
 و هد ع

١ 
١ 

 | رن رصنالفءاج انتو زن راعلا مولر زامتف ا همضصخ ةعطقىلهرلا

 رعاشلا لاقوا.ئاناسئاءاجاذا| ظ
 هدم سمس )ةع ري

 سهل اَوهلادْناامَملَط 5 رص“ رص تعجبام بهذيأ

١ 

| 

  1روثلا ئتعياهيفوع ىلا هتلمز نعى أد تيرصنءقدكت فارعالا باودر غو ىمهضألا ا
 ا
 أ

 هر

 جاتحا اذار ركتادعبنللا رخمضلابمارسدلا ىرهوملا 'هنمسثايانأوثعحبام هذي ىأ
 ١ - ف 2 م 8# ع اي سوس

 رشبلاقوةرورَص بللي هيل



 مكمن او لصالا قطمض

 مها ررحوة فد ءارلا حن

 يع

 ىزاللا "امن م ماّرصوهاوق
 بارغكو سوماقلا ف لاق
 هأ ماطقكمارمهك برحلا

 تسلا ىفمارصاك رثكلذإو
 مضلاىن اهلا ىف او حفلا وألا

 هعبصم مأ لصاللاعس

 ىلءهداوف نالفىوطلاقيو اهتمت عرفاذاةالصلا تدضقو ثم عارشلاوهماكحا ئشلاءاضقو 2 كت + ا سل همم روم مع 35 2 4 ا

 (مرص) . "٠ مملافرح 4# .داصلال صف 6

 | نلماكما سم أ لكف ضامى أم راص ل جدو اه نايك ةدادع ىلعهصشك ىوطو عع

 ظ نععطقنملا: يكب رشا ةسهاَرَص ملا موصدقو عاج املج مراسم

 تيمكلا لاو برحلا هنأ نممارصوةرواشملا

 3 ب رص رت طر لت نما تفلادرح

 : 5 هم 2

 ظ ايي ْ ىل_اونأ هتيةكو هنا ذيعنن نس قهعءاو ىدعللا لاو

 م اهاًرسٍمكلٍمارصْنسلس < قعنابسس غل علا الأ
 2و2

نيح ىلع تنمكلا تمد شن اوه دمار تمكننا نيالظافلالا فو
 مريصلاو ماَرص نمةرد
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 | كل حيران وزع فلاب مارصلاومارسملاو كم كارل

 ةراغنلا# همازتجا لكنا مآ ارطصا وق 0-0 راطضاو
 هو - هسة : 9 ودود <

 يي كد همرط هثؤحاماداق + ههتقرطت ل نأ

8 

7 
 27 95 همءاك < دك هي د وع

 ثادأ [طوشرؤت مهرس مهرصم عي مص لسحكو عزل ن نق مورصملا سدا : رصلاو

 ثيدخفو. ىناعللا نعلذكلا نم عرصامعم اًرضلاو همارمصٌتقوناح ٌلزعلا ءرصأو كازدا

 ىلاةحاورنبهقادبع ل سو هيلعمملا ىلع هاوي للا يي اد سابعا
 5 هو <

 تباطعلاو دس ولافي ارا خفةباورلا فرو ملايات رمح
 ل

 |لضنا رصين يح قورب ولا ذاذ,اوما ارمصلات قو اذهل يتلا نماهؤاننجاو درعا

 للا ىلع مارصلا قل طي دقولاق مارست قوءاجاذا للام كاوق نموهومارلارسسكب

7 >82 

 |ةمنيحاة رتاج رضلاو ميل تام وبارصوم ينظم ادهم خرصت هناله سمت

 نيالاف هنيقعاع ىو ىتْعنشِعرَسو ةعرص ىف لاقي لمرلا مظعم نمةعطقنملا

 هأطخ أ( الو امش عقو هنأ لسحر رك ددنءالثمبرضي رفع ارصلانلسشملا فلات وكر
 24و وى هد دكا ا اع . بص

 كاذكرشسو ىلع أ نمةمرصو هنمةعاصبوةعطقاىأ لدفوىأوسوصَعٍ حير سوك

 هه 7 2 و - و 595

 000 الانام هزم كتبو وذل كيكو ص ضا وم ا
 رم 2

 َ "يد هوب رسل ا هةيفج

 نع هعاطقنالل للام رصلاوليللا نع هعاطقنالميصلا رصلاو 'انهعيزدوصحلاٌسرالا

2 



 نذل (مرص) م11 فرح داصاا لصف

 تارمصوللالا لا امو 27 اهبشيوكمالامادصُس دامو
 ل

 تددسهلا (مذمإ نا هنا مد صمود ادبيصو ماسو أ ماةصقردأل ىرهزالالافو

 مة )او

 جلا مودص ءانؤفاذ»هلوق عطقل امرتصلا )»م ص مود لاشي الو دما لا ذا مود ْأضْك د هلاّش .معوأبلا ١
 5 . 00-320 401 وم )7 ود مبدع

 مود. ص سش ءوماةااةرامع مرص اولاو دقو م ١ريضت اقام الم و 6 أمرص دهم مؤ رضاك ون ىأعطقلا هيمعضعل مع وناابلا ٠

 ءاضناذغ لاش مودسىةْغل و وه سد ١
 لاحةيالو مودسو موذدص اولاقو هب ويش لاف رم 212 نم ليلاس ذاتْنكو 27 ريهز نب ب عك لاق ه_سفن لما

 هيفصم. ها "لم هلا لاذلاب
 م سس س 6<

 مضلع رتل الذل مرصلا لمقو مرَمصتْفهَم .رصو براشللجا دق ب رض ةاولافا كب رمص مراسصلل
 - م

 دارد موتا هغضومف نا ارجل رشا لل همالكع طقأمرسس هريص ةضريصو

 نئابلا عطقلاع مرا وليش ءرصلاثدالا هتكاكم عطقب ودرج يك تالق ةوذامإ سم مراصي

 لد اة شوتح هفرتلاب تسلاو لا نع نذل مسدو مرسلا كفوو علال ظ

 مقفل تاز طال مراصتلاو عاطقنالا م مارصْالاو ىرهودللا ن نينثالا نيُةَمراَصْلاَو أ

 هتعطقامرصك ثلا تمريض ى رهو للا: ة ةركللد ذل هعب طق نينتزدتا دا مرفشلو ٠

 )9 2 وسوم. ا مو فلز 0 9 68:س ع

 مب رص عجب ىه مزصهله لوقتواهعدصت ى مثلا د لح ىو عع ٌتِلَصو هيدا تمرض لاقت

 هل هةر وهم و 1 و ١

 كأم رطنت يريد ادقايسدلا تاتاوزغ رع املا تعطقىأ هند تهرصكتلاوهو

 ةياهنلا ىف ىذلاو لصالا ىف نفيا مراصلاو ىناتيال عطاق 7 وما شا و اس دانك ١ وعاش
 ةناو رلاررف تنذادق || : ّْ

 ع ويوعم ما

 هدو ووو <

 اذكهمرص:تردأدق هلو

 بعت نمتحورك ع رصلا دنع #4 اق "يق 0 اجلا

 1 54و 1 2 3 هد و وم سومم صد

 دشللاو ديو راو م للا ىلعامر صوار ةمرضت لصو مرمصو ١

 وو 2 سس ةررع مم عه سه

 1 ١ اهمال لطاو ريو » .لصو ضرعت نم هنابل عطقأف ' د مرام
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 ىلرعالانبادشن ا ورمشل اوئكوربو ٠

 ىو نوع 7 2+ يس 66 5 3 2

 - .محلاقن هىاصت فيكو ل عورصَتنأو مرُصْنلو تدر [أب هج

 هرمز اا )سبا

 اننا مرصتٍو وق ريغ لاق دفارعالا ننال وقاذه سم يرام عبالام يهل ومورمص كن غد | ظ

 نكماكح اة رصلاو مالا عطقوئذلا لععَز لاذع ءرضلاو مْرصلا ىلع ىوكتننأوكأ مورمأ

 الفلا : ولطف مرمى ءنيمزاعى أ ٌيمراصَم نك نانو هوفر هنتوا |

 اهيلعَتْمْرَء ىلا ة البا هود كاوةعزءلاوةع ءرمصلا مثيهلاوبأ ل عز زعلاوة ءرمصلا قام

 اليل عامر لادم اما!« ذع ةج رسم انق ل عَداّوُدلا ىو .:ادشنأوأ|



 مطصالمكتلاك دا داز "٠
 مخطص|[كصا مافن

 سءثلا هتمكد (مكد)
 ةردملا ءامضدلاو هتءفل

 ١ ل ها ظلغلاب لمسلا ةطلتخلا

 (مدض) مملاف رح » داصلال دفق ععاد

 نطارملااطقلازي غراس اهب "* ّى رام جاز رك اءابش ا ءامك 3
 و ا 5 ه2 )م25 مهب :-8ءوس

 ىهف تماحتا ليقا عرض ثدَتازاهجر ”يلقمل اتدسحاذاواانوألمتااورعوأ

 قل 5

 ةفيتحوتأ لاو هن همض- تذدشاثدنلا ماكاو ب :راعصا ”هلقبلا تما اى رهو لاق ةماعصم
 اك سد 3 5

 عرزلا ذكر ارواب نت شرا كتاوت طا 5 م طا ثدذلا ماا

 ذاطتلا اهءرز نول فت طزالا تءاحملاَو غلا نمش برضو أس سلا لوف هنولرمتغت اذا

 ةد٠-ممو د5 © ء١و 35 + © ءو

 أ رذأاذاولافامتنا فتلاو ترضحا اذان ىف ُصضَرالاَتَدَسَو نادك للا ماععاو

 دو

 || م ةمعأو : ةرضيللا ةدئلث :تسل هلع 02 ا ا ا

 9سم - 262 6 سس #

 همداصوهدس< هن رضاها ههمدصوو ثم يدين لصلاى دلاَبِرض مدصلا( مدص شم لد

 0 ا ييحر 4 4 هد سس توم م 85ه دم ساس

 ْ نالجرلاومحازتلا مداصتلاو مهما أ ضأ موددص وأمدص مده همدسص ةدامد1م اوامداصتو
 م وس

 ى :رهزالا لاك نامدادَتي ناشدحلا اواد_هْلادو لاذاذغ مدي أمات نار
- 

 نآتتيقسلاو امهتومداملا قوفات اذااميحا ءةذخاو لك تب رضا ذأ نيتنيغسلا مادط داو

 ثددحلاقواضي نام ناس .راغلاو اضعبامهضعت ب درضاذانامدطصت و نامداصتت رعلاىف

 قاتلا 2 عب لاك اهتوجو ةببسملاةرودنعى أك وألا مصانع

 زمام اهنكلو ريصلا هارإ هدد ةثزرم ىذ لكنأ ءانع«ىره وللا لاق رجالاهئاَصر رااناهاقليو
 --_-_ وهو عدو

 ع را مداوي بلاد دك ناةمدصل اري درع ماصم لسع و اهتدحدنع

 ىو نان امهولادلا 2 كم ناسا سأرلا فديزوأ عال ناك اذأمدص أل حر

 امهلباتلامهناك كلدبا- مداوي ندعم راي مشي

 َسورَؤدخايءادمادصااو [هلئاقت : فاير نممدصتا نم ةدحئاول كبس نال اماني

 ] وهولاه مضت ةماعلاو لاق باودلا نسور ان ءادرسكلان مادخل ىرهو لا لاق باودلا

 ىتحامانأ اطغئهو اعد او صم الاذخ ابءادمادصلا لدعم نا لاك سامقلا

 نانالاقتدأ 3 ماسلا لوم ضع شيكا 7 ودصم لج هنملاقي توتوأ م

 دس لعالم اللا و عفدلا مدصلا تارتعالا نبا نع سايعلاون ماتش اوهو هسأرف

 ةمالَصنفارعلا كلو ىلا احلا ىلإ كو َناوْمْن كالا دبع و ةدحاو هدد ىأةدحاو
 1 فت لا ل ا تق ك١ امل ل سو

 ىربنالاق فورعم سر فماد صو ةرار زْن طق سرفمسا مادصوةدحاو ةعفد ىأةدحاو

 مد يا ف
 رعاشلا ل وقص ةَئلصففىورولادشنأو

 امو

 هدشديسسف 1 4:0 هي يبا ل بج 73



 (عيج) برا ةمإا فرخ :يويلسل ليمق م 6
 دهس وة دة د

 مصب وكلذك ةيضَةَقاَب وديدشرْصَط مص لجو مصل جز ود صوص جالا ودتشاو مظعامأ

 ذيدش ٍطيلغىأكب ركل عصديعت يكسب ىَح مضلع ممم اودي اظن كيبل

 مارعالايااوجتاولال 0

 هيجل طيف 1 0 هدول نأ

 فو 0 ميش 0 0 8 لسمكجتلا محو واتا د هس 60 ه9 6 سو ب
 اوما أ هتيطع ألاقي « مالا 2 ةئام ىهاذافانمصلابةةنيعستنز وهاد اسسصباثيدحأ |

 وو 2

 ئنلكسمَسا!ثيللالاقو هَ : 1 ددقاب ةقا/ هم لوديدش طع ا عسدصو الماك امان عأأ

 ريهز لاف اه هضوان صال هتتطعأ و صح يف ِض لجو تنشاو ماظعام|
 هتلاوشالف قلو نسأ ًادقىذلا لح ريالا تيكسلاإ * 00 ءأ نت روس

: 7 

 حصلاو ةلوهكلا ىصقأ غلب دقلاجرلان لمدن اللف لاجرلا ن نممصنالذو لاجرلا : نمر
 9 ةق-ه ل2 ند ع 9<

 مدلافور او هبوهص تضرجو هب ل

 ةيفذا لوبا دلا كسا قال فور روحا 1

 لق 76
 ةمطصالا عج اصآلا ون ديما مٍرطسأ ران بوق قالو ءاطلانملدباهماتلا

 مدصألا ( مسا ؟ تلا ىلا لا اودرت مطاصأ . فات ةهاركضم اانا اهوعج يق ةفابأ
 . ا اع ا

 58 و ةرج ب هل بقوريقداوس ىلاةرب غلا نمنؤل م لسبقو ةرْصلا ىلاداوس ٌةمععاوأ
 جد

 ازاج صن دشن ورا ريغ تاذءامعسةدلب وسايقلا ىلع ىتنالا ووعصأرك الاضا فةرتصل و
 3 م ع 10 0 + د5 ب

 لابسرلا بغية ع 2 هيدا ماجم هعأوأ م

 وهو مدقتا مى وطعم ضفخ عشوم فوت واعر نبااقأ
 لامرلانئزاحكز :دج ىلع 2 اهتعزاذا ىلحرو كاك م ام 1

 امهو نيرح :1نيف ذرح ىقءامد ةولاق طةففرلا,ادهىفالارت ذمىفىلعف ذ عمنأ ل ىممصالا لاق لاذ |

 ريما تعتنق دسالاقو عقدا ديدشلا ىلأ دورت ال تيا

 ةريغلا نيب ماو (ىفءامسلاوماَعلا ىفابقلا باي رمش لافو 5 جرود نيم يصوتو أ

 القى صن حامر املا لاقو تل

 (رشعسماخبرعلا ناسأ - ؟)

 ةماهو لمكشلاىف داز عم
 ةءيورلاف مضلانماتص

 ماحصةماهنعاهي ربو
 ماغئلاكب دشلا| مدن اج ىف

 نوكسف فب ىأ ةقصلاو
 ادءاذا مصأو ةتصلاك

 ١ يرق هتك ها اديدش اودع

 داوسةمدعلاو ىككالا هلوق

 ىدلثمو لصالا فاذك لا

 بيذهتلا نماشيديأب ةضسن
 دوسالا مجالا هريغةرامعو

 هيتكر رظناف ها ةرفصلا ىلا

 وينعم

 لصالابا دك مدصا واذوق

 حاملا ف ا و وأب

 ها واولاب ةيمو وأب ةره
 هويوعم



 بددهتاا ىف عقو صاغ هلوق

 لصالاى أمك ”هلمهملاداصلاب

 رلمهملا ءاطلانلمكتلا فو
 هءعصم ا مج لكو

 لصالاءاذكن ا ا
 :لمتولا ءالا ترده و

 + ميفصم ها هررحو

 ةياشدنأ مهضعتلاقإ و هلوق

 قد وص ىذلا وه ءانلار

 لوأ انيق دازو لمكتاا

 سددبلاق ةرضخلا خرتعام
 هعشن لاقيو مدلاوه

 َْىءل هيف ماتش او تنشلا

 ىلا اذكنيباممش ءولي>د

 قّرفلا ماشلاومردق ىأاذك

 قولو .ها .سانلا نم
 هيتس نسوماَعِلا
 امآصٍب ارش !!نبعسترت

 لما قرن ارذ_هملاطيبخ

 مكحلا ىفوتزمهلا نوكس

 هلوقل قفاوملاوهو اه:
 ح رفباننم هيد بصك

 هريبعو  نموماقلا ىف
 نم ةلدبم لان لاقحالو

 ممم دل | لوقامأوءابلا
 نوكس ىف اص سالف عك

 ها هزرك- ردصملاةزمه

 هدم

 مملا فرح « داصلال صق (مصر لل
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 ددتش وز عانت عفمدمعسو ا لاك نارتلا اوهو مايشلا نم هنلخر رغاذاميدشي ماشو نضزالا

 رسم مايش ىدنعوشو د .عس .ونألاك هلمشلا ضرالاو هلاك 00د حامرطلاّتس

 | ناك ىنلا لتنمو لاك لخد. أ امهسفئاشك نشحؤلا نالأماش هنن اكصملاو هو نيدشلا

 وهن وف لالا ىلا حاتيالو نتا ىذلا انشلاوهبارتحارختتسا ىا هلال كارول حاتحاف نكن

 ليات رص رار ولاَك 2 الا و سلبا ت0

 : روف صب حامرطلا لاهو ٌدسأا يفرفاخلا ىلعرفملاف
 هدانا هنود نمد ض < رآلا يق نمت حصا

 0 ربلاتجاشمو ري سجلاو دولا اي لآ أرملل ىفدمْتْلا بيذهتلا
 »هم نيد 83ه

 جتلاورانا تاني #3 لجسم لضتلاائادو

 مد 3 2 هو سدك اوشا دولا هيف توكيامل لاقي ىارعالان با

 دي

 دقتكلاو ثيرخلاو مب كلا 5-0 اورطسالدرآلا ماغطلل

 59 م <

4 

 ظ محم ارنب الاف قوات ليم اتم عججباوماتلا تدك دف لن مو شرقها

 ٌةسشَح نونمآ مويس موقو * 00 95 ري رعب تهب دشنأو ا مشماضإأ
 ير دو ه2 دى 9

 00 ارا ديق عش او 0000-0 0 ا هدو

 3 -ء

 2 هدا

 للَبو شكا داون #3 يلين الهرش تالا
 سا ع

 هرم 55 هه نم ع.

 نوال 9 اموره

 قوس هما تناك لكم نمد رق عضو: ا ًالوالاو ناننعل كيقون ارش نالبج امه

 0 ناعضوم نامل ئزاخلبجوهو:ابلاباشمنا مهضعبلاكو ةيلهاملا ف

 236 3 اذتسك م اناعاحا ارا القل (ماص) قي( «لمهملاداصلا لس .هف)#

 قم عدرمسلاورأ لافؤ "املا ن نمتتو َراذاسن اسوس ورع و 1 جد اوبك كاز كحو

 وتلك نغفل ّمصلاو نيكل (ممإ) انك نفكنك ذاك اسوبارَتل
 مطعام



 1 (ميش)..١ ١١ ميما فرج :« نيشلا ل ف...

 ذادضالا نموهو هدم اور ايش ف مسلا ماسشو هبفيوبخ دلائل قلن دنالا وهنلا ازوظنم

 ف ةريسيلابطعب ٍلسسلا فقدزرفلا لاقوانأ ف ةرعأالو رغم لاق هلم عجب همن ىف ديب ولأ ماشي

 ”ماوقلا اهو متنا 5 اهتمت ماوقلاف تيس ىهاذا

 لوق هنري[ ف .سسلا توث دمها شو ىرربنبا لاه فويسبلا ضياقم اول اوتلسدارأ كاك

 تسيح قاتل ف وس اوهشت) لاجز ىديأب قدزرفلا

 كي ندعي وم فاو كتابي َنْلاواعودمغب ل ىأ لاش اواوؤد ةوق فاو لا
 حمر طا لاق واهب ىلا

 دعولا ىف ليقامد كولا موبترذاحَو 5 هالتملادعبكرسلا ثتذثنكدقو ظ

 ركل

 كرش ىلع ناهس بس ميشال لاقفديلولا نيدلاشمبلا هنعمل ىضرركب ف أ ث يدح وأ
 مو 7

 دقوتد درلاله ىلا جر نأدازألاب 5 ىبناللاف نال ل يل هدم االىأ

 قفا هنأهنأ شن 000-5 رثغلا لال ساروا ا 1 ١ك

 ارا دابمنالاولسلا امم هيشفاناواشفا الا ماسبألو تل نمنع

 هاو هل-دأ“ لا ىف“ 'ئشلا اشو هدا يصركيلا نمل ذأ انو بولا ةحاذا |
 و "مس

 ايقانملا فاعل اتا انرماشدق او د ني 5 م1 نم صدع ىقا رلالاك
© > 

 لْخدومس او هيف 3 ةوكيشلا ف ونا ماشقاو ف بضالاة يس .نويبلا مضوي
 مه

 هم كرو مالى أجل ىورولاق هي بَصْنم عارض هه اع ةب وجنب ةدعاستسب د شنو هيف

 6< 587+ هع ا -_-

 م.أب هنعتربدأ اذا كريو #3 هك ماشال شم < ماذا

 كن دار هنأ ىدنعبا وصلاو لاق دمع ىلا ريسف:ادههدءسنب لاق قريلاك نءادارأ

 مكس افاركتس قربال عقلا ماللاوفالاافرعم قرلالكْثفآ ليل ةدسءاسنالٌقب
 كلاموبًا هرمأ أو قا سب اهلكرا ىأ نفاس سرفلا فمش دينوبألحداذا اشو ةركملاب رسفينأ ظ

 ىلارعالا نبان ءرمدكت ناوديفرك بيلا هيلو يرضباههطج ف لبر لتس ذاشلةو أمن |

 مود ميثم ل جر فإسكلا رأّهلا ارمسكلايمايشلا ار ءالا نبا ةوسر ضرأو أرشح مايش ثااوأ

 خامرطلا لاق ةماعبارتلامايشلاو ةماشلاَر

 مايشوأٍلكْتم ف ضيق 0 يدون 1 3 و |

 رو

 لاقو 1211111111 اذا لاك نان نفيا رتص ناك

 قربلاك نع دارأ هنا مكحلا

 لايعلو هأ ج نال قرب

 ك.بذعأ دارأ هنأ بتسانملا

 نم مسهغي اك قربال قرب
 هعمعم ما  لمأتف ماقملا
 جلا ةرفح مام-ثلاو هلوق

 حادعلاك لصالا طيضااذك

 قطيدضو نيتشلارسكب

 هيعوعم ذأ هدحراشد

 لالا انك اةكَمَنمالوق

 كاسعل ةزنو عم جام نفس | و

 حامعلا ف ىذلاو فاكلا

 واونوكم نم بنذ-َملاَو
 لك ذا اهب ىوز هلعلو اياد

 هكدامدمم ىفام هلق 9و ُح

 :ليكتلا

 ماع لك هلت انطو
 هّعصم دك هأ



 لصالاباذك ميشلا نيب هلوق

 «حرصم هز هررجوم الا

 (مهش) مملافرح « نيشلا لصف ش عع

 تالا :َرَو ركب ناكم ل“ سرا نول فا همام اشلا لمه نما هر

 د دونا مالا اضدأ أهماشلاو المفدى رعت م ابابا كلا مش ل خرذيزولأ اهرئاوذةف

 ةمراوذرا ماش هباو ضرالا قوشدبلاو

 زا ٌةسفيصلاخ ل ابرج « . ةرخقب ماش ع فوكس ناو

 فى ةراهدلعت ةرهظادا مشي ماش .و الوعفمال وداعامألو اليهؤرخالا اذه نماوامعت_سو

 ةليبضرط لاو اًضسالوع اروع هّرالو ةماشهلاملاقي وءاذوسلا
 ه2

 وه, ه< هم هد

 ءاردزالو ةماشمهل عج 3 رقة نوعجرتسيانونأو

 نوكينأالا اذ_ههدو ف رعأالو ءديشنبالاقز مهلا ةمأش هن وطغن حو عسر لفك ورو
 ميشامأفاهدوس اهم 1 .ولبالامينيش 5 دوج و ,ملأعلاو مانام نم هزمهيوأ اردان

 مثأعجن روكي ن اروح دقو هدحا اوالدنأ ىلا ىمدالا به ذفع وشامأو »اس و مًااهدحاوف

 اري فصي سب ؤذونلاقاواوءابلات ملقناقلصالا يلع ءوعضم» ايلا حا 2 رثامنأالاءامسو

 اهراّصواهموُس ضاخلا تاب اهات ربالا ىرتمتاِف

 اذكجىمصال اوورعو أ كاذلاه اهضن واهد 2 ٌآ معن 6-1 و اهزاضحواهب-ثىوريو

 زوح ىح ني ناممعلافقو ةلدحاوالاهموشس * ىمصالالاك وعما اهدد اواعج اون ًاولاق اّمعمم

 لاَ ميْشَأ اذه ىلءهداونوكيواواوءايلا تيلقتافءافلا ةمذ قبأ ل ىلع هعجبا اوكي نأ
 مصاعب سدق نافع لوق ل مو لا ًاطوعو طبعو طئاعةملكلا هذهربظو

 قريينوللا مضاواهيفناكتاو « ماهو هموم كيلع اوس
 نو ضرار ضل اودوسلا لالا مي- داو ناهعجوادوسل فانا ةساشلا يلارعالاب

 َقرباوباصسل ان الد وردو لصالد عدونا وواجب انجى باو دحاول
 ارانلاىل رطل ام ثلا نوك دقودمعبن ءاهّباارظتلاوه ل .ةورط# نبأ اودي نيادبلا ارنا

 اهمتيرانبو أباك دعت 3 هيايث عاب هت ليقمن بالاك

 نب اهتباكمملا نما هلارظدنم رضاه تءاطلاذاي دلالات ٌثعنو

 ةيوجنيةدعاسلاتو لخدعأ مارضلا تورطت

 وردك و © 9 7 م اهم” ح

 فتم مارد هعْسا باع د ه0 قربا 0

 ع 0 ءو5) ىو عه <ع 5
 ٠

 راما -رلاماشناو و اعد و ًارانلا تسع :ألاةي دقو سقتمواقربال كأمس# د , ربههعست كور ف

 : ار روظط> د



 00 0 مج مومو نانا هدبأو ف م 5 ؛

 ؟؟ا (مش) مملا فرح »* نيشلا لصف

»5- 
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 5 و تسهم 8 ريو سوس س 2 سوم ت 32-0 -

 رت ووو قير اصف م ىوق طيش

 اتشمتو ارو تنمو نزال داَولاديدلا موهشملاو
 ةع وس د -و سوو ال, ل8 5 ١-

 وسوف تاني ضو 01 هج 2 ير اسلا ىواط

 2 هر مة ءه ةة دع س و وع 9و د 598 <

 فمهشلا«ارغا|لاعتو هن رغدان يسعد 0- د
 روى

 ردو

 وهذا دكو لجامب سفنلا بطال اوجسالا أدل ال ىنلإ لماما 000 ءلامالك

 روم عجلان تولغجتوةراخحنم فني تي نلغأ ىف لغو ممدلاو سانلاريسغيف
 هده 1

 مهيشلاو مهمسلا فورعماو ادع قبانلا ىلءرخلا طقةسةمعلل الوات عدم ..:ل | لكتداةأقأ كلا

 ىشعالا لاق كل ذوو ذفانٌشلازوك د رم كوش مالا
 سوص 85 952 وص م هت ساه <

 مايشر هظ ىلع فن ارت انمي ةوادعلا باس أديل

 مهمشااولدادلاو دمة اَوهَىلار ارعالا نالت و رد ىلع عامه ره لفوق ةدمسع :وب لاق وأ

 5 -<و -ٍ و” هس

 راطمن نسما لاق ه عام هه سو مهسدفاتقلا ن هركذلا لاقي ديو

 072 0 هم قرم سأ د 0

 حيقرعم راو عجاهنيعلاو #* ةيحئاد؛ اللا مْوسديراَ

 ةقستحتو لاق كاملا نا زوره اش 06 ل ةاللعسلا مادلاو هن ورعمدا ار 0

 1 الاك 6 زرعل امالكى تلخدةمس راف ىه

 ةاماع هس س9 6. 7سسو و < و م

 هت لك قانقصي 23 سحرتو نيعمالاو مرق ساو

 ى ةس ه 78 ظ

 ايزل نأمشنقتذقو حلالا قلما 09 نطو وشو يا

 ر "ل ةفئاخم ةمالعةماشلاو دازمالاب رود عيدا

 زيثالا نارك ذو ءابلانمىنعو لاكن ىهوةماش عج ماعلا ىزهو ملا: م

 لاك ضاننلا ىف ةءاشمكناك اونوكت ىلا ةملطنلا نبا ثيدنخ ا
 5< نم سب مما

 اورطّس و سانلل اور ىتخشئيهوئزنسشسخأق اونوكدارأ ةفورعم دسملا ىف لاخلا همس
 0 ١ 2 ع و »+

 مسناو مومو ميش لروأيشييشدقود ملا قا نودابلارطسب وةمأشلاو ا

 ةماشويىذلا'ئث لك مو باودلا نمل ثيل رفا لج رمهضعلاق ات اهَستالاوأ

 هين 0 مشالاو لاقم ميشالاو شرا هلََسسشالو مبدا لاقبالا هم ةديبعو لاق مشع

 1 ل

 اهرسكي سوماقلاف طيضو

 هه ووعم هأ



 رب رح هن نسعادقو هل وق

 ايجاه ىأ لوقي ثيح
 توقاىفاك هلق 'وقدزرفلا

 ىى وقل ثم قدزرفا,ل دل

 لادملا ىلءتردقنا كوش

 هءعععم مأ

 قالطا ىضةةمهوشل د هل وق

 بتكا بأي را

 لالا ّق نونلا طمضو

 هميعم هأ ررك-برض

 (مهش) ملا فرخ « .نيشلالصف كر
2 

 هسو مدع ع < و » مود هس

 لزق ناسك نبارسقتنلغو ةك أعنا اهتوامفامعت متدقو ماجر 0 مح مهشأ

 مه م ضو ع
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 , ءاضادنااه راد داق“ انقر ريانا هعداعب ه ةزاح نثر ذا

 فو هرم لتلك نيت ربو امش :اناي عتب ناسأر هزيغ ماما نسأل وط نأ و

 سلس و 8ع رد - سس 5و ب

 .ايؤكو مام: لواغير رظ 5 امنا لاع رلا ةلع شم تشع

 ىزبنبالاق ةيلاعلالبماتو لاقل طخالل تلا نأ عم اىرن ننال مياارسكب كريو

 لوقن ثيحر رحهيرع د

 لاقوىلارةلاواماَمم دب لقتال بشت تشان

 ماك نايم داس لبمبا اذهءامشلو لاك ةرصملارهظب رقما دايدوسدوتلا لاو

 مام الا ثادلا ىلع 3 امد نبأ ن عتيل ف دسللاق

 اعمل كم

 ظ تبلا اذهةزجنباك ودوىز نال اك

 عمت ارق ولو وح هفراغم أ لو
 عد جاك وم

 نبلغ لاكو قرف ميه بتقو مش مئات بط رلا نم ةساكلا ىلع ا لاقي ديزوأ

 ىيولازغابةرياوهداقيو دولا بعقصلا

 ميلا بقلك نيتك ىلا 01 ناينضغي نانا ةبعالُم

 هم م 2 ه2 0 م

 طخ الا لاه روم 0 اوربا 4( (

 ٌريدلا ف سلو ها دغآلا هسا نه وسما َمُسدَق تآوسلا نع فوكو

 عد "مدل فو داما ف رَطَق حادا تبول الا راس ند

 لحي (متت) ضرالاه جو لعامل اوهو نونلاو نيالا هلا لاك ديزابا

 همختشو عر نع كلذ لهفو ل لقوهو هلمسمل نيعلإشش موضعي وبات ن ءرصب رح

 7اةاوقوكيالرمالاباخف عانت الاو عاب اهنا ىلا هذيمغتشودع عر ىلع كل: لءفىنابعللا لافو
-2 - - 
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ئدابالاهينأرقأ اذكهى ةرهزالا لاك عاب كلذ لكوا مش اع دو هلا عر دربغ ىو
 لاك هرداون ىف 

 امْعْنُش باوصااو نوئلادش :ونيسلادامعْسإ ردي ارز ىلأ نب نع 'ىلاهنءالرد اولا ناك ىفتأرق و

 _- مو. مد

 مشا فرعأالو لاق مشا لعمستلا لدواو ري رشا دبك 5 اًمْعَئاعدانعَر ىحو

 هوايا نارها 7 لاكماهش عجب اود ةقولاداوُلا كد ذلا ملا 09



 فونألام 7 هب حمشلاعلا ريكتملل مواوق نمو سفنالا فرشوولعلاوةعف و

 هرامفارروتأوهواماسأا مش هللا مشأورجولأ تيس ٠

 8 (مهش) ملا فرح د. نيشلا لصف

 رعاشلا لوقل نك اسلاكوأ نك انمامتإلا هيك ىذلا فز اوامر رحاهبدتءبالو

 ىلعلا ساري أعم الو ألا 5 ككل فويل مانأ غم

 9 تيا الا كر م تددساوينيخل أ.ةفاقلاع 1 برغلا# ريسلا#

 عا ىلصوبنلاثيدح فو درع ادارة اا

 7 :الوهلوقحب وزلا د: عاهل ى 1 ًاو هول وضأ هنافوكيتت الوعثأف َتْضُعَساذاةسيطعم دل

 ىو يفةغلايملا كلبا و ةحلا داب ريسنلا عطنلا بيئات ادلع نمىدخأتال ىأ
 وم 5 0 2و

 ٌْ مهشلاو مهارتو لور حمه دا ذاودسلا تمم اشو اهلصات_تالوتاولا سمي ىلا

 1 م مها 1 روهاتم اش لاقي هن مساودلا

 مه نم 4 وادع .هلاجر # هوُدلاسذلا الاي و

 قءارت ودعا وم هود ةساَكملاو مدقن دال رطل ىأ 00008 ىلع د د>ىفو
 9و مدس

 مهنلاو هنمتوندوهنب راكاذالرلاتماشو ةذئعاَمر .راعل اىأانالف مانا ونام رفلا

 يي ناعم نيه د .علورع :وادشتأو برها

 منن رهذلا كؤادعأ مهلاجز 5 هنودلات زل مالا او

 ا ةيصقلا عافت رات الاف مُمَشلا و ىدسي مثيلا مآل تمعن

 5 نأ نم دش اهعءاقترا ودْيضَقلا + نحف ةيرالا دوز 3 5 4 والا باص اواهالعأ

 5 لاقفرعاشلافسواذاومتل كوول فوددَبو فنالا لوطي مهمل ليقول

 ةيصخق عافت هسا ىرهودلا ةبرألا نمدورووفنألا لوُطْممَلاو ةأاذادسس ىعيامناف

 متل لاتقل اوهفباديد_ا|هيفناك نافاللق بن :رالا فارشاوو دلع اوت عم فنالا

 نم هبي دوديلعمقا ىمهتفصفو اميل نيس رلا لي وطوآ م 2البجو ف فقالا
 20 7 - وو وو ه<- همك :

 6-5 نارعلاو مش عج «مهسوبللاطبأ ني :ارعلا مشع ذب ريهز نب ب عك لوقهنمو

 و 9 8 ل

 هدم 59

 ىألا ومتأذا هيومان لاق هو هدب يرمال مشدوهاذاقاذكواذكا ةيلعٌتْضَرعمضنعي نك

 بكنمو الامثو انس يبههوحو نءاوراجاذا ارت تسي جلال



 تطيض لشىر وأو هلوق
 ةحوتفمرغلا لكشب ىروأ

 ةياسهتلاو لصالاىف ءارلا

 توقافو ”ءل.كحجتلاو
 ىو استروسكم ةراسعلاب

 فنكومةدكمش سوماقلا
 "رلمكتلا فو ها لمحو
 لوق ىورب ني ري-الاب

 هعينصم ىذعالا

 لصالاءادكلبا شاكملا هلوق

 (مه) .٠ مملا فرس ع. نيشلا لصف 6

 مة مسدقل تنيطامخ ةذع بولا ظفر نالا# لعفلا نزووةمعلل فرصنبالا
 ىشعالا تس دشن :أن فرو صو مشو

 نقب وأف صدخ نام 3 هقاف [لامالٌت فطدفو

 ظ ا 7 نو[َسوِب :ركلاراذو نايكتصلاُت ,ونسدُقْلات وايلي ةننالاتغو

 نيسلانوهلاقب. < اَمطشْنَتما روت * 4 الات فورعم تنميل ىرغوما
 ة#وة#عس يىث م م همم 2-2 م "يف م

 اهقتلومِمو انما حده دعت متم نأ لس ملا 0 ( مس ىف مدة دقو
”- 7 

 و 00 ه5 :هدسو

 ايعسوافت سعير ردن نس لاك هعمعشوهةهسأو

 م9 - بوعءعاوم م53 ىءودعو يلو شع 92ه س9

 نقط * يشتت نءطتتسيو هنمعثي

 إ ايمو 2

 ِ 1 ا ب ا ا حمام

 |0ه- 5

 م وهمتفبيطلاا' الفتمما |داعلامالت ”نلعانممءاكملاو هلم هتمشى
 ةعسل ص 0 ةددم ف ><

 وهواهلمقا 5( كدي نمت أو تمتد دم مدلاوامضر تسلا ذايب نمو نعم

 م نب ةمقلع لوقو كدي ى اوان كلؤق نمننسحأ
 3 و ه«< 8 هم

 ال يل 35 0

 1 ا د> ىو

 155 5-7 ع

 1 | قفوفتكلاورابتمالاب دنع انكر رعت هس 32 اذان الفت ءاملاع» هددءام هرظن اود ديم

 مانا موت نموا ذىضتقمالمسا ل دذء ميو مدنعام 43 كنا راتبا مت ا

 نأىزتالأ انزورسكن الواهب دةعبال ةينخت هكر زكا الا فر مور مانعّتالاو مهانُشوان

 هس 6 7 ع سد

 ضعب تءمسو كاددعي لاو فاقلا مور - ىركلا ىففرونال مانأ ىم #* 2

 ارح نك سل فرط متين اماعشالاو بذهتلا َق قرومربع مانأ | ملاك ةناكعف :رلااهعشكب درعلا و 5

 اكن رح الواواو نوكينأ غلب ' ماللامامثا كيفَ - كبت لمعلا اذهتمضا|ىفكلوقك
5 5 

 فرنللا ماهماو ىرهوللا اش دا مفلاو نيكل ف كلذ زوو هم فخ ةعذ نمد نكبأو هيةتعل

 لاه ةفشلا مرج نيتياغغاو عمسمال دال دكر امور نم لق ًاوهودرمسكل و ًاًةهذل همست نأ



 (لش) .٠ ملافرخ هي نيشلا لطف ؟1/
 يزوج لاق ص انيك شوكت عوف لاو تال علا

 .. اهيكش ناقل ءارجترا باصأ 95 ةيحباناو#" او مكيلعاوشبأف
 ا

 ناكح اذاةوكّشلا اديدشن الفلاش ,وقيكشلاوةسقل اًةديد_لافماعلا !سأافامأو لاق

 ناك اذاكر كلل تركماني تلقا :وفيكستلا ىارعالا نبا دحو ةضراعأذ
4 .4 22 

 تاذفف ديكس سَ .راقامهنءدللا ىذراهانأ ف صتةشئاعشنذ-ىفو امان[ فلا ديدش
1 

 يكل او سرا ةوق لعالدت اهتوُو نان اجلا ةهكشن م هلصأو كلذ موه دلة د شهلا

 نالنوامزاحامراضتوكي توه لبقوذجو تام أيكتو وهو معلا ن مراصت الاو دفنا

200 0-2 

 راعي اه رمادا ناب ورع لاف داق لذاك انااا

 ماطناهس يفت #ذ مك اذ“ نكيتاارارعتاو

 هدأ دأنمدقال ارمشلانأ 6 يك قمع 5 ةوقو

 نوكيفةيككلاقةغلن دوك تازوخ رماية يكشف 9 كة :عجبتو وكي و2 لاق

 رخدى أل وقوةرورضلاءاهلا فذ <:مكش ىلءدارأن وكي ر ومو ة قو ٌقحبابنم

 مكس للبر سقاس درو رش لاس وبان مهج ىلذهلا

 ىا رلالاقاهأر ءردقلا مكشوبوفْمكس عكس

 ' اههكسش نّكرتكاَن لظاذا .« اهم ١ ردح تناكو : هدأ كيل
 00 نم“

 عك هد # 2 2ع

 م او مالك (لن) ؟ ؟ دماكلاب لف . اهأوكسوا نعش

 مسايا أَو اولا ار ءالانبا ةداوسولا فذ 17 و لا عا ص نعةريخالا

 ركسيال و ةطنللا س صو « ةقلخ ىف هناك او 0201 طن غصبا ةفيتخوأ قو

 هتفرو شلال[ ل نفذيوهو حاطس لمسّدلا تان ةسعلاعواديد.شارا ا ماعطلا اردجةنكلو

 بسطوهوايطرناك اذاهقر اي تول [يسانلاو ناقه رةرضألاةديدشو بلا قالا ةقروك
5 

 320 -[شراطتيالتجر تيقالوقإ َىَلَسلا تعدم بازتوب لاعبا نم قع هنو راما

 دشن او بضل عمر ارك[ متو

 السلا كلاضر تحفر ناظأ 5 ان روةعاسهنلمككلا 5-11 هَ
- 5 

 9 م 20 و و85

 هرم |مض خو سدملا تب مشو ناعضومام غور ديو رثعو مك الامساك تأ ءارلا

 وهو ة-ناربعلابسدقملا تيب ةسش دم مساوهلاةيوماشلاب عضوم ب دزو للمره

” 

 (رشعس ماحب رعلا ناسل - 8)

 وهطتذلا|ذهيرارع هلوق
 ىفحاممصلا داق أ[ باوصلا
 كلتىف هطضامأو رر ع
 هيتك اطقن اسك ةداملا

 ويعد

 ىهطخىناغ_صلاداز م
 أ ةيكبشلا ليكن

 مسلاو دسهفللا ةئيفسك
 ىأمكش دو عسبطلا اوه. او

 دهفلاو ها عاج حرفك
 ىمسلاوءانفلاب هطخف
 ”يلمهملا نيسااراضي ا هطخ
 مضل او حفلا رهط هوم سكم

 اعمةظنا اهقوفابوتكم
 دوعلا سوماقا افنكلو
 نيشلابمشلاو ”ىلههملا نيعلاب

 لولا وهحراشلاهةمدعملا
 نالفمهلوقرمذ لكبو مهلا

 طعام عممرطناةةمكشوذ
 هعفص# همسك ىلاغصلا



 كرار كصارنار مضا ولان 0 صدر لاى أ 11

 0 7-5 ب هر تبكلاابانععدر | 1 1

- 

 ةيرايتل دكر لا فا لاول انا دعم اضيأنيعلا ىف

 وهم و 532

 - سس

 9و وهم 2م 1 5 ه9 <02" 0 ه5

 م هير 06 #3 ا هلا ىدعسلا

 و 59 '

 0 لحرودلملاُلب رش باش 0 عر وميخشلاو مِماْعَشلا عمجلاو

 :توألاق نبدي و كر م نءمبرضوم علا (يفن 3 ليوطىأ ةمدهم نيغلان :

 ملا ضنا نشل بوابل كرا لاق 0 "دحاورفلان مسج مقشلا

 ١ االولاع مقل ىمُكشلا ىرأوةديسْنبا لاق“ ازا ليقوءاطعلا عضل يمك كا (مكش )

 ظ 0 2 نعتةريخالا همكشأو كش همكشي ةمكش

 نعاشلا لا هر ءوطع أى أ ةوفكءاَلأقَ سو هيلعهقنا
 ل ل

 مكساج رداطعلا لح . هئاس 6

 نمالس أو سوه ليقو لاقل, الاد كشر يطااجكمتلا كيذا رسال قلاق

 ىلا بها رااح دسبم تيدح نواة لوقا ن ءمأف : لها مناك مالا ةم ةيكش

0 

 2 ارق 2

 يلاكا 8 وأو ةدئامةمايقلام ءوب عضو 1 يي لاقفئءاص

 ءازخ ًاوقومكشلا غل كشلا ب ياس :رافول موصى طعام ل ارش الأ ىأن وُعاضلا
2 0 1 

 قاسكلا لاهور دصملاو ةئلاوفآ# ازا مكشلا لوقب ومالا تعم ديبعو الا ءاطعلا لبقو

 0 سور 7” سه د وهو.

 لعفلاشب ىمعنلا مكشلا ثيللإ .ةيطعلا ذكشلاو مكشلا ىدصالأ لاف وو وعلا م كسلا

 وهفءادتبا اءاطعلانإك اذافءاز ازدجا مضلا مكتبا ىرهوما لا هتيئاىأ سمكا رمأ ثالذ

 مغلا ىف ضر ةديدبل ماهل نمةيكّشلاو هي را ب يال لوقت لادلابدكشلا

 وبألاق سأله نا سرنا خف ضي ةديدسلا مابا يكل يكشلا ةرهوذلا

 كتل هيفّلضي قاسم : اهوُةقلاوملاك ءاهون ىهيف داو

 ةيكش عج وهوىذلا ميكس عجب ىلعوأدئازلاعرط ىلع ةربخالا, 3-2 يس عاكش جاو |
 2 وس د - 5-5 و ىلا «8- و. ج< --_

 كاك هنود ىلاولا تم كفوف و ةيكشلا عضو إكس همك شي همكشر عجب عجب نكي

 دعم



 6 + (هشإب ١ ملافرج « نيشلالطف
 عرفتو نانقاا لهن 7 5 ةمرعشونانأ نم ملعب 2

 2 عمري ه لك دع

 ةسمدربلا (مذرش]) ةناغالاوحارضالا نمانه ع َر- لاو عضوُمَتمْرشَو لبجتايأأ

 امرإلا عر الا نول يقدمْذ رش الوهن رعلال ب ْرثَثْلا فو سانثااّند ل1

 عمل اوْئَدلا نمةفطقلا ةمذر لا (منرش) ير

 ب وجنب ةدعاسلاع مذا

 و »و 3 د د ورعالو ةداهم دو همر

 اهرودحاهنمداجلا حاضر حولي 7 امذارش ل عت لك تق وتركت

 دشن اواهوثو" هيرقسلا نمت عقلا ةمذرشلا ثيل

 و مهب

 م ذارشال اهي نم قس 2 اوقوسأنباهنعبيئلار

 ُليلقلا برعلا مالك ةمذرشلاو ةيلملقلا سامنلا نمّةعاسملا لئقو ساثلا ع نما مزمل

 ةمذريشرع فأن ءززولا وكح» ى ربنا لان ول.لق ةمذرش ءالوهنا ريزعلا ليزنتلا فو

 ىربنبادشنأو طق ىأ مدار ا *و لاذلا اولا دلا,ةمدرسش رشوأأ 7

 قاتلا اما #2 نال سيقول انشا: زحارل

 ليبلناو سانلا نم يقام ممشحلا لب وللا ىمطتبصلاو مبا (مظن) هنباقا اوّدلاو لاق

 ةرتثعلاهةملظمش الاولبالاو
 هم د 21 2295ه

 اكدر ودم از 3 ابا ا

 ْن مىمسسو مب تلجروعئارل سرفلاو بكا 2 ىمبشلا لاقي بتَوحآَو يورو ٠

 0 ديدسلا ليوطلام يشل ف تيكسلانزا نءىزهوخلا 3

 وه ض1 ديم مه 2

 مم ىطمأل اصعب 23 مظبَسداح تاوصأ نم نال

 ليوطلا لا 27 0 0 ”ءاطلا 3 وطلال بلان ميتا لبقوسرغلا كلذكو لات ٠

 ءايلاو ميلا ليقو ليوطلا م 22 ملبن ل عجن وقع « رعّتيدفو اضيأ ْ

 لاَ ودفاع! نم يميل سابق العذل علا ةجولا ىلطلا ممل لقوةَدئاز

 لسوف سانلاَنبب حالصالا مما ) مش) ملعأ هللاو سا م يوم[ ميشدسالا

 لس وطلا بيذهتلا و لئالاو سانلا نمل ولملا نيغلاوتيدعلا موه ومو متلو بد هرغ
 لاق و ضي سلع 4 م دشقترمعنأ||

 هدو تث2-

 ماسلا لعراقي .قدشش امُهْنش نأ باق ”.عرو ديس لاق ميدنوتسقتقر |



 (مرش) ٠ .مملافرح < رع 1

 هدم 17 بم ه- 2و ندع 6ث تدل هو

 تضخ دقامن ؟نطتفانو كلذك تك رتوننل النا ار قيل 1 د ُةقانثم واعر .ةوشحمةح رد

 ودود ادد 5200 0 سو تدل 0

 هي . دلواهنأ !ىرتفرا و>اهلئهدقوام ارو نمةَحردلا اوعزنوا منع ا كلذ اها الرق

 دققزعو قةشناداداعأل لاقيو .باودلاوسانلانمماعطلا يو رخئرجنارواوميلعردَتف

 | دق اّك رم أأ أهن أب عك ثد دج فو للاب هيبشوهو مرش اة فشلا وقشملل ل.قاذهلوم ُُ

 ش قلة فشلا قوش الح .راللاقي ىبازعالا نا "تقةشتىًةازوتلا بف هاون تمرس

 مع يلا مزج نفل! فو ب اضل فوم ومر بالا فو مخالفا

 | نشيفَح موقدلاارعأبرَد اهترحلبقو اهيحاوت نملك ًاامرسا همسي ةدي لا مرشو
 دقت مراشلاف لك :نيأن مو كسحت اولا ةفاهوُعصالواهورَفتالواهوُمرمدتال لا قفديرث

 بلكلاىذورعلوقو اهدا أني لكرأ اينأ عقلا اهلسأن ملك أب ًاينأرعشلاو

 كلي غلاب تيقن هنمتوتالوميروقالو دارا ا م هدقالوىوشالاهذح تلقف *

 8 | اراسناماكا وش . رثدأ ص اوةاضُملاةأ رملا عورشلاوع رشلاوةدو ريضال كرذ م ءالودار أو

 ش قزوقوقلحامونمْلَسفأ « .عرشلاةعدامون-  لاقادحاوأيش
 ةلجاصأ ومُدِشلا ىأيوُقو قلح ا مويدسنمتيقالوقتفب دام رضتلثماٍذهوةد#تادارأ

 +. دع هوو ود

 ىنعياهدلج مرش موب لوي ةأ سها مس حو متاونلا عم .وقةواهرعش قاد أرلا جوزتويأ

 اوه ليقوديفعضوم ل ةدرعلا للا 0-2 مصوأ ليج ف قلك ٌصاَصتقالا

 | مزئاهدحاور خلا تارت مورشلاو ربنا دعوا لَحرصلا نم عرتتوىرهوحلا هيدا

 ا 0 ةقوور 5< : رقع حر ةو-< وهو

 000 ورزِشلااهدرتؤوالو * ءاراضاهغيالو مستف :دتصدةيمأ لاق .

 2 ؛ 2 دق هم ى 1 لصالاب اذك الهو هلوق
 داورلا ضعبلوقهنمو هلوصأالؤطابسوابىلا حاتصالوءالعأ نمل كوب رتكسخ مر ٠:بشعو ا ةدامؤ ةسفو ند

 اهمدقواهس نمت دقوأ اذإنامداهل سل ىلا ىرهلاو اًيْرَساَتْسس ءوَىَركا 2 ثدحو | انهبيذهتلا فىذااو اله

 ش 1 لَم ابكو أ لافو ام ريتا نأديصلا عي رمأ رميت الئلقفاطع أ ىأ هلام نفهلءّرشو 2 ه«سمعم 3 ىذح

 -- 11و ١ اذك عضوم ةمرشوهوق
 5 5 ٍمريشمواهل قضي نم 3 اوكا عرش دقؤالهو نوكسف مضي لصالاط مذ

 ] : ارطج صن ليقم نبال عضومشمرثو تل لوهلتقف هيفا ل توقادوسوماقلا ىف ىذلاو
 مضفألب هولا نمك ايس 95 ةمرش فاك ايبا يضاف هكر 7 عضومل 00 عسل رع م هل عدم .ة دولا وبكل

 نوكسسف مظل خلا مسساو
 نسوْلاكلبَج الملا كفل توقان ٌ اأو

 هج و يي 7" 20 : - -

 عفرت جابر يد 2 قدارم ف اهرابغنك ليت هأ لبخسا مسا ىلعا دهاش

 عووصم

 ةكيس تيس



 6 (مرشش) و1 *« ”نيشلا لصف

 77ج 07

 70 واهل آن مام هحو : انقل اتراك * انكنكم مس بات
 5. لطم رعبا 0

 مد قاع 8 ىعع مَ ا اراجع رداوللاف و هخافترلال ماش ألو رو

 ثتزغلاتدأز ىلاَث و را هه و نيو 0 2 ان رلاف ب
 9 25و 1<

 لاقفاثه تدهن علاق ناوؤسع هند جزاع سن #ثب ا /

 هع و

 مشو تون سيف قيطنلا و م مكدَعلاَنَ لاق سايب نم

 تتش رذاملا نتناقعماا ناك لد مقدش رهو جالك درا مدعي

 1 0000 و 9و 1

 ادد دفادقلاديبلاىلا نص 5 يكدر تطل 37 ا ظ

 مو نع لاو ا ظ

 نيل لاقيت لسع ,لافلا ةقاماللا#: ارعألاننا «(عش)
 ا

 ُُ امرطل لابن 0 رلاذلامضيامثمتلا
 وود < 522

 ” زيمللا نعتمد اها * ايدل لوح :
 لافتا ْ ارت ةنرألا ع زمور را 0060 ةالوملاقنوكب شا ظ

 كالثاو ثلا مومن بحت هامل ل |ذ
 قطع هاف يدللاقَو و وفهد يش كو نركز فر ركل ظ

 ا همر همر تنعش ئرثم تقلا فرط قدس فار 2
 , | معرف ل سس 6 | ب اس رس اع#

 تتم تلال نب قوبل اق جوع هير دسصم عرسال هر رشاد أ امر

 طل
 ا رشلا ةيعكما ىلآ# ةمدورودليلاومشَللا

 نا دلجاو 0 5 سر 7 تءو ا شو ا 110

 * سي هكدا 51
- - 

 س و2 وب هس (اس جب 9م 00 1

 نمض سرفر قو رار . ان هل كلذ 03 00-5 شهاو

 انوي

 ل

 مموم

 قرتشا هنأ نبات يد فو مالى د :؟مرشف جابة ربات ثيدحلا ىو

 ىنسعمو روضتنوأ لاق قي ناار دعو ألا اهداف َعرتلا بكف ةقان

 دقو لاق ازا را ”لمأ تزال اعز همأ رفا ةردغدإ او ىلع ةقانلا قطعت نأراشلتلا نامل ع
 - نإ ا[ يح

 امتار وا اوم ايي راش او ودنا دار اناقه 0ىعةقانلا مارا تتها 9 < هد : مو

 ؛(مهه أبل
 ب

 لصالا.اذكرسحلا نع هلوق

 نهم ا ىذلاو

 نعدهلعلو ها نيا

 ىداز هررحو ميا نينحلا
 باصسكماذشلا هل كسلا
 برةسعلا همسجو حملا

 همعمورّتك ها روشزلاو



 لصالاىف طرضلا دهب

 هديؤد واضيأ مكحناو

 هيف ماو الاهلوق
 ند دافتسو مشت

 نوكتف عملا اذ

 هيكحاس+ ثاغللا

 ءويعم

 م3 د تملا فرش هت نيشبلا لصف ا

 .[ الات بسسان مم مالم حاش لح رو امعمشتؤع ورحل ارم انا 3 رق

 ا مطأاذا محال اخ جرومطتلا هلأ هتقشأو الو طع ضان نبال

 س0

 تاكتوةقاتلات هنو و لا تانكت وو سا -

 نذالا مست امكن نطل صاح .ةوامصترشنلا امس م-كابرعلاو َلاَز ةذعب تيمنا ارض

 ديو 92 و

 | موكا مكن اَكَر درعا لشن 7 مق وت 93 قط طرقا كد تالف الام

 يو تاو ا تاع إل يسم 7 رج

 حصا قوات تنبات سايس وبلا "اقنعلا نمتسبل لسقو

 ْضَسبد امارة ْوقا ملغ شب د حقو ةمكتلا ةظيلغةمصت ةنامرو .اهحنإإ كاس سو تو 00 1

 0 0 نقوش ةوحتفاموخ لق ةدعلا عايد

 امن ف .

 ةمحتو أو هبحاق وشف فال طنا و ةقو ور هل دلل همك و :ءانللا طعاما لِتلق

2- 
 ادي د يوم < عا مع 9< 4

 ار تربعت منوم منو هذا من هتواموضشم كلا مك مدهش 00 لحر

 ريغ هنو د فاذا ركل تر عقلا .طوتهاركن كلو نزال ىرهز لادا

 م رو. هوا

 قر الا ةذساك ىأ همكم دلو * ىره رايها ًاراَمسَي ودم و

 299: عمو

 لاف نينو معلا ٌتنلاتيو 8 لقا يانأراك د تبق نالَتتنلاةئلومداشنا باوص

 هناي فأر را ار دعا ءادشآلا نافعالاو 00 اولا
72 7 1 

 هنا الغل ماَعشاو هداوسهنسأز سانيا قذلا نأ 1 لاو اوضِن رعخا

 ع

 'ةالشنأقاز هيعمل ىو ئئمالومبش نال أمور 2

 ' ثاك اذ ٌمَكمصَتل سي رنيم ١ د يم راتتكسا نا مصشلاةذئغ 0-1 م وارثك

 : ا 0 0 عا ع سم

 / ناطر حماك لوكا ىهلذق ةوءاض 5 هدودّند ضزرالا“ م موصل ١ هسيفّلعجدق ع وجم
 ا

 1 00 364 هلذفلا ةمصشو هسا ءاضسلا5 ةيعرا نضرالا مصل

 طم

 3 سب + .*» ا.

 تونفتإلا محامص[ لشد م 0 ود ر زرتغتأذا يطأ 2 اك أَتَى حو

 00 00 0 00 ديو ملل

1 
27 
1 

 : 00 مكشلاعبت اكسل ترو معا او ممتعا سانقلا

1 

1 | 

 سوسو مويس



 1 (مصش) ... !مملا فرح .« نيشلالضف

 اريج صر لاهيو عضومو أت دن نامزيشلاو دب مريش ميال مهنمامو» اضيأ نايمه تل دن اواضبأ
 نت ةهم 5 وس ثوم مس هل همس ج7 . مده اهملم

 .٠

 السطابب رعرا سد يح 23 ل عيمناميش نم صوص 23* طق قار لك

 شالو مالكلا عا 8(4) لديزممساةمريتشو مال رسام داتا هاالقا
 - 565 س مر ه

 نع ءاهريغي دو ةموتس تمم الاوموتدسوهفاْمش هيو هشه هشبل منا اوفدقهبف

 دسعول ادن ًاودمتسلاودمسمْلا ُش وس ب قاتلا

 وهم 2و مود- و هوس

 تداوم ىلع قي 2 اموفعودمتة قسم سبل

 لاو ًدراسملا عاش اوبال ماش لاوديد شاب نع ولا نافانش دعانا و ةماكل ا هذه لوقب
 نس يي 6ص دس س ه5 و

 ما 5 رح ههاسالو 1 للاى رجب ىَراميايف ةيؤوينس ان و مدس

 يشن اللا قيما ككذكوم جول ركل ماو :ردوجلا فاتك لسد

 , ىدسأل ارا رار رادو ئمت مضل لج رلا عش : ةدقوايحلا

 يا * ههحوف قرالولي ٍزْخاى 5 :-ل يزد

 5 -ِلالوق ةَماثَسِدها مو لاك
 2 هوي هم س . . :

 ؛لوُمل ماش هيلو 5 انج وبابا يانزعو - يو

 او كااض :اةماَمشلاو هولا جيلا و مشا وباع لانس .زمايتمالاو

 و« وو

 مو عيا هلا ركلاو هزة شراجو ساو مكدنأو هةر عمولة متلو

 ادام مصشلاوربعوأ زاضعالا لاوطلا م سلا ىلإ ارغالا نبا 2 ناعساسشمو

 8 ليثقلا ىلع كلذك مكن قنعو متع عماهريغود ألا نمل ىطلا مصل 0

 لعل هنا م نم ممتلوةظويس تفل

 امعصَتلا عاملا وا قالا َ اممدَقلا همت الاَسدق ا انآ

 لقلت ّشبالا ميلا دازتالو' تيكن بح .وللذاةدان لاب يملا هبه ىلع ضن وهدي نبانلاقأ
 د - ةدء .

 سيح دع ) 5 يت ا وبيسرهذماذ هاشم ةدئازا بيج

 مدور نة جامقلا و ممل و نعنلار همس رطل مصل ىرعزالا | و 2 7 8-

 مابا الكا رموغلب وشل ميعتسر رح ةوهيلا هللا نعل ثيدنمملا فو همس غَوناشسفالا ا

 وفم الفرو هلتلاو يللا مام وءاعمالاو نش ركلاو لبا منوم يلع زغامتلا أ

 هنتنلك ألثتق قوما يش ٌمصو امص من و مضلاب مت دقومندب ما ذراص مص
 مس سس

1 
 هد



 نمل نم ىنمابشو هلوق م
 نمةضسك لصالا فطيض

 هلوقونيشلا خفي بيذهتلا
 طيبض ناد مه نم ج ماسشو

 مفي مكسحملاو لصالا ىف
 حاملا ىفو هلوقونيثلا

 ليسا جلا مايجبلا
 رسمك حاصعلاك لص الا

 سوماّعلا ىف ىذلاو نيشلا
 ىف نيشلا رسكي هلمكتلاك

 "لمكتنافدشنأو عسا

 ةزل- نب ثر علا

 مايشانممكسناخ
 َن و !لهأالو نطقالو

 ناليجنطقو ماش لافو
 لبج مايش بدبحنبالافو
 ةدسع وأ لاهو نعلاننا دمه

 سقل ع !لوقىفمامش
 قتعملارغلامدنولكف نأ

 مانت مرتو ةناعرج نم
 3 رسقةناعوماشلاب عض 729

 ها تهقوقتارقلا ىَلَع

 هعوقم همك

 اذك ضجلارمهااو هلوق

 ىو داضلا ماما ىل_طالاب

 ها اهلامهان سوماقلا حرش

 اجي

 (عيبث) “انآ ميا فرش م نيعلا سف ل
 ىدعلاقو هنو دقو مومو وف عضرالل هافقلبق

 دل 2وؤو- هم

 قانعماسهْنَع فتره دعاوي ءزملا نبل

 ايف لس ولاه مسملادسالا سعب :وبارغلا توصن مفر َرغت لثملافو مقلادوُهمميسدسأو
 8م ا «ث-9

 ننكلالئمذل نبت بار نوص تمحو ا دس 7-12 5 ؟سهان أ لثملا

 1 م

 ةَقوَصلا عقربلا نمأرلل اني ىارعإلا نأ مدا لع ىوومو سلا ئنلا نمُعَرْ

 ا ت0#

وهد. سنا نامايشا اهطربلثو سرا عقرب ا نيعسكلو
 د دشنت عقربلا فن اطبخ نامامشل ا

26 

 ” ل ًاوةفينح ىف نعد 9000 افي :ماسلإو أهاغق ىفام هب ةارملا

5 

 دة ا د حج

3 

 ا

 51 - اا عر

 تيبصواعمءامحو ماش 37 اب رافرو ثباشنأ يح لع 3

 هسا د

 ايي اش برغلا نم ىنمايشلا حاحصاا فو نإ دهن نيم مايو نم ىو

 ليام 0 نغير نيرهالإقو هد م

 انلإ 5 س دو 53

 1 لج ل ' قتيل رم ابن قط زل لمد نشر رع

 سلس اودع

 : ميشا لارالا ب د هنامجمل انئالح نت

 هنا لون للص نقل نسال تنك ذك يبا لاف «قلان مهئيفق

 جل
 0000 ىو هئبغَتتراصفءاغلا ىلعءانلاةريسك لق: ١م هميفن# ةةرصشلات ايقردصم

 كلذَدفُي هدو كلذ نافإو كلذة كت هتننأ ألاقي نيسملا ىنعمةئيَتلا وكت لق<دقو كارآلا
 1 ا

 قو .اهنيعانفلاوةملكل قزم نالت لمان بواقماذه لعب كلذ نحىأ

 ةدؤإم وهو

 هامبرشيو يطب اهيل راغر افلا نات يشل رشا ةاسمأ !ثتددح

 تف :دح هلغلو لاق دع تنبءانهننأن عى رش نزلا ة جرت أ اولاك ثلا نم عوندنا لمقو ىوادلا

 اراغصابحاهلن أبا ارعالا ضعدم ءزوترشل !ةدبدك ىعَو قاهر لاوطقز وأهأم ظَء وأى هلا

 ركل و ةزماهلو .ةكاش ترض ىطو واش د ميت رجلا اي

 نابتعلاف قيل حرف شلاو شمر ردا ارز هلو مكن نواف
 ر- ه م 5 و - هع

 ولإو - هم ةفو 24 هَ

 ١ ةظقك قاسى عوج لسة بلا ةغيتحوألامالوط لكنا تتلو ٍخ 1

 حي

٠ 
1 

ِْ 



 24 (مش) 4 ميلا فر رجم «ننوزيتلا لسفر

 اد ناشر رشي لاما يع ٠ ٠

 مدْلا طياَكنإ ىف بح تمص * : تك افقاشولا ليقانب ث عمت ا
3 20 [ 

 اشو كل يتخ ىلا كبار ئمانو قوكتو سقت سنمماشلاىلا بستتا لجل ماتا |

 نالِفَدَعَفلاَتي و مجم ”لاقب ءالومأشلا ىلا هممْدسَو الاعشاب آذى اما زهبذخ كرانضأب||
 هي سموم 27 <٠ مسوس

 دسم ةئالاقز اههترشاك اموتقلا تف كلاس و ماكو ةنسجتراقو أ نالفرل قوتشي |

 نع أكل ذكو قماش أ تلقمأشلاَّقأت در اذاف مان تلقمأشلاة ليان سس درااذافعأشلاةيحان ا[

 ا رم ع : موبايل ةلابوني واما كا |

 نات فران ماكل رنا بارو بوتات رب اراد ُ

 او دارة فورعمد ]با لادن ةمآشلا لاكن مانلا هما عكنأك اونوكس قح ة

 و ع ويس مس |

 وطرف ملبس يلا وبيلا نيس دربلا كير كلارا م دامييإلا

 ميشلا"املاريخرب .رب رحيشب دو دراي ميشءامو 'ميئوهفرسكلا ماك يثدقو َمشتاذءادَعوأ ظ

 ىبلا يلع لسد مال_بلااهيلعةمطاف جاوزفو متقتدقونونلاونيسلابىوريؤدرانلا أ |
 ريهز نب ب عكا ديدقىفو همس 2ةادغف لسو هيلع هنا

 و
 و دو مدور دعه 0 ه <27 2ك

 لوعشم وهو ىضأ طبأ: قاص #4 ةينتبامنم مية ىذا ١ نا
 ٠ هلوقو ردصا اوم .الا يعاهاوابلارسكيعم

 شاذ مهما و دجودقف * انسسارفريغلا اود دهنيتت خيا <4 ©

 امساك هنالادراب ريل كلذاودح ىدشفاريممهبا الما يبماهوزللا ةلبقمانلخ ورا لول ا

 ميلا ىمبت ترغلاو_ در, اماّذا ىلا نال تؤملاانه ع مشل ليقو نادرا جالس يلا |

 ةعش ةادغفف ةغحر و زم تااعتايسثالا يطأ ذا ةموال ليقف بانا
 مادو

 ةمزهلار ولا وةعطاقلا[ة مد اراقلاو 500- ةيزهرف د قف
 م م 1 0

 دوي دنأو عوللا لاذع تلاورعوبأ, نابلغلا ةعب د رمسلا ||

 م 012 1 ١

 نم هبوثول :ءلذسلا قد شاف لطرعي دوعمابشلاو هس ورعملاو بلل نةتشةر 8 ١

 9 (رشعسماخبرعلا نسل - ؟ 5

 تو يس يح 1 تاو 9و هرم هم

 سراهبسملا نبضي امسادَع 5 قرع "قرنان افقي

 تع د

 قى انه مشلاليقوهلوق

 ٌتادىوروزعاو ِتديلا

 ىّذلاهنال اضيأءالاريسكي
 ءليكللاو ا

 هجمعم م اهريغو



 (مأث) .٠.1 زها فرحة. نينا صفا 6

 نورتو بوق ىلع تالف يذق ولو ردضملا ىةعمنال لصفدرك ذو ةثوم نيب عيال ناك
 ماب موق ميم ةوقو داواستدسمبةدعجاو ةزمنسهبمويلغ موسم هف مايلعحشدقو مهلع

 ةتسفلاءانا اءاوفففل ا فلأ اؤداز نابوَلخِركلذكو ماشلاوةماهتىلا تيسناذا مات 36 ١ اسحب نو

 لاقي ماسلا اف نأ تماشيا استعد وي اَتئاذا تيدا قو
 5-8 ء

 قبلوا او ًتموقلا َنمايوماَسلاَنأ اذامءاشوم أس اوهلامثوحنذ.خ اذا لج رلامءاشت

 وبس لامن ففي ماشالا اهناب مالا اعرب تأيآلو لالا ةفدصقو

 |تيدلوو البال بلال نيكل وكانت مرج رب ماجالا انك هلا[

 اوشقان ىلهلا ضيقت ديلا نسوا منش لا ىررالف ماو تمنعني يَ
 ]لن روتلاَوب الكل نسي ى اطل لاه" ناثهملا تش قانتخ كالا

 يم ثم 9هسع ءاه 9

 لسع مصابا عرق نمآمظأب اهَداَقديدب كولر

 اهنالاهتيمتشنوتو ركذتدآل» ملا سهل ف الختم لاودنْملا فالخشمأَتلاو

 + لطعقلان:نماوحلوق :ثحانل ادهاشي ريتال *لشل همام

 اهات اهلهكركشت مالا 5 هطاتدعلادلبلا نمنح

 رخ الالوقرك ددلادعاشو مآشلاَن ملدباه اتوا عكا

 دوأ مت 21 ناىلنك + هله لشي ماسلا نا نولومتب

 نازك ةرعتلاف 2 راَحأَو تيبلااذهيميلعد مشتساو رك ذممأشلا جن تنام ءلاقو و

 ٠ ْش نونحمالاك مأَتلاقةغلَم انتلاةادقولاهةشاجلانمماجنملاباَنف

 اهدوعأ ارضع نمت * هضي خم الالي سو ٠

 فتش املا هاا أ اقضقب فقيرا ونايف

 هاتل د و قارع قالو مام ى وو را اهلثمىربأل نإ سنام. .رعاشلا لوقامأو

 ىهواعارعهنم“زس لك لَم فا ءلاركشتىلا للا اممم تمتزب لك لعجدنال هركمامنا
 اويل فعلا لصف ءانأم وما لقتال ولاقى اكو اصايل بنا اوماَتلا

 0 م امدهاشك :رتارا لاك دب ةىلعةمسفلان مرصتقا

0 

 هج مع مم اج ل م امل سم



 (مأش) ال ملا فرس.« نييشلالصف

 ادهن مةتؤ مهمه ةأنس نب ودب 5 نع نم هس نيج مانا اونؤلوت وعد :ليبخ مودس ءوترعأا

 بادب ع

 ىلا رجاه نم ىئاعتلا لاق ةشدلا ةرعشثد دس ىو نونمآ موس فوق 0 للبحلا

 ةمشنح هلك ىهلاق هرب سفتءاجا دكر م الا نب نع نونماىأى زاب مسن فاونكا هضرأ

 دخ امكضرا يال ةع نيو يسوم نيدنلا خفي يوزرتو
 ظ نع . لع أ كاغتهتناو
 هبوق ىلع يدل سندا فالحل ('1ن) ظ20 لضال#

 اس رمان اشسعجلاو
 ّ#ك_ 7

 هه مزين :رالفقجل
51 

 نيللاسماو بق 00 م اضيع شو 0 01 موه ايعاندر

 هانعمث الث ىف مّوّشلا ناك ا ثددسإلب فو اوما ثئدقود جاوامهانعمنيصجاوسبإو

 ب درعلا بهدم ل طن ًالهنالاهلهصيشخت و ثالثلاهذ- هىئففاخ ومتيقاعم ركام اا

 اهات ركيرادركد تال تناكتاف لاق اهوصقوءابطلاوريسطلا نمجراوبلاو او تايرطَتلاِ

 دكه

 .دبو ةًارملا قلطيو رادلا نعل قدسي ناب اهقراهيلقاهطابت , هركيسرفو أ تب هركن ةأسحاوأ

 ايل يال أس رفلا منتو أر مؤشواهرايصوسو عي ضرادلا موس بقو سرغلا

 اهب قط مى فيفا اهيلع بلغواو اوتراسف تففخ اكو تزد موسلاقفواولاو 1

 هاو 2 كو

 َماَسِلاَعيو مولا ماما هيمعاشتدقو هماْذأامومهماَموَ مولعيشدقوةزوموم

 2ع -ّ
 اة - مست !الميوقت ةماعلا والفم اميلي 2 وما .الق نموت ,باصأ اذاواممأت و

 اذاٌءوسسوهنمهلع دقو مولا مهل ّوئاذا فب بيست لاد ٍ

 حالا عهبا وما ابطو مار ايان لاقي موشلانراجُمْمَأ ربا "الو مناع موش

 : ةديبعو أ دشن اهنا الاى م ١

 اقل زال 3 يا
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 مهسواهفامو سم مسي مضلاباضنأ متوامؤهسواماسمم منيا منيتغشل لوو نزلا
 ب 004

 : حاسعلا لاق لمص اذا 0 8 م[

 مهستقحاالوبأالو 35 مبا ىلع ه لَو عَ مهلا بيكا ديدنركوهف ٠٠

 قو رام البور اذا ّبني و مسلم هريغتم ىأ حول امها ل ءلشدثيدطا قو ا

 خراولاركدف سابع اثندخو هنحولا مهام دردكنا بها لوساشلس ما تداوم ١
 م 0 دعم ساق ع ه2 ورودكس <«

 ةرتتع لوقو متو

 لطتخلا عا هلام وف د * انك ةَمهاليتاَو سدس ٠

 قناتنا أ رتالأ هكا: نبع .اول تربت للا باعأ أد ارا لاقفتامت» 5

 نسرفو لاظ طلاع 0 1 قسناهفك لاقلا سف" "ارينا بلا ناواعرسقتما يشار .

 اذكو ه رضوان ظناو ةرتنعتس دياب ندفا ّئ ىرللا ةهبركى عل :ركى عن اومخمجولا مها ||

 قس تو ىطغي اني ناكاذا م ةيتم يم 2 وممدق وتب دراما اج رك لج اذا لج ٠

 لاق مه 1 ودع ولا ل م 201107 ١

 و ك0 8 هد و5 2 . , '

 عوام وذ رك مومسلاف * 2110 يح 2
 اع مر كلارا 5 ةالبث ليج اخ ديك نفر هو كاش

 مي
 و م

 (رشع سماخبر اج هرب 2 21( هل



 ويا: طاح ء ىفرنن ذل

 .ادوعسسم يم اعوعدب ثمحي # اذوب تلازازاكاو

 ىرننبا اهات ارانئاعدك : ذسللاعمانسا حلاو ركذلان م فرض ةمانسالاو
 معو 8 -

 ماغتوا ميمانسأ عزانق لمأتمىريتأالاتيرابس دشن أو رض مانشأو دقو رش مانسأو هلوق

 ةرادع 8 واب
ّْ 

 ماش مل عملا كارأ 3 اهناعأت دواولاَر عيت ةغباشلا لاف ليج متسا مانسو 0 ءامكتلا

 قاريشتلا اهاكع” قارة مانسالا و لاغدلا 4 رعد هنأ لا د ةرغصملاب ليج صا ماّسَكملْلا لاق 21| لاق ىلط ار ارسكلاع وع

 939 َس 2- 057

 مهسلا 000 عضوم 0 اورق علو ور جمل 00 كلام ان لا تيرامس ة-مرلاوذ
 طومخمت يلا ىف مان_ساو
 قوةوشأك ةريدخالا مهو نا مس عجلاو اانا مسلا كحل تطل موسنلاو ماهسلاة او ع ها 8-00

 0000 0 هيقىلن اك أ !نم 0 .

 ةانتجاجل دبلوم ىعن حراك غ 5-7 00 0
 هَ أي - 5 و

 ٍإ و اهئام+ ل“ ”قمسناَشي ًاردقافرغثردحفو نامل مرد انك د 1م

 ٍْ 9 ب 4 . م < 5ِ عر 5 ه<+

 | اعراقتن الرلامّمساو ماس عمجلاو هنعرانشي ىذلا حدا م سلاقرفطلاو فلا » ى أك مج محرخ

 1 8 هو 79و مدس ع7 73 87 د ََ هم و9 مم دعا د

 حفلا ردممس م اهجوو سف هع :راقا ئأهتمهاَس و مهبع رفق م-4ع راقا ا وهلا مهاس دو

 ناكف مها_ةليزغتلا قو اوعراق:ىأ ومها -ةواوعرتقا أ اومهتساو عرف ىأمهتش مهسأو 1
 - هو

 0 ع سس 23 000

 ٠ ةوقرألا الا رو اف 1 نطل اويل را

 تماس يب
 #*«* رع سس

 ظ عقو رع نبا ثدد- ->ىو ينمدح ولكم رهظيل ىعباعرتق ا ىأ هضم

 | عناوراكتلا بكه داو متلو بيضنلا شلون ندع ةيراج ى مق

 أ كلن ممل اذهام تاقلالشت تقتلوا لانو لتلا سفن ملا ليتر ماهو منا و 2هوع
 | نمانيرقنوكيليوطلا ضيرعلا مجَسلاُلضَلاو ممل دهام لقتال تطقتلاولو

 لاق هضرخأو لمَ 0 ا و

 اهبجرب ةوطعل اا ه_أ انوع عنا رمل و يح اولاكريعل ايروكا

 نالاق ططخم رمل عيتملاو تلو قولا نيام حذقلا نتمنا نيةرصبلا لأ
 5 عو

 ٍممسمناع طيرن منول الإ 3 لاب [1ضرعلا امن ازانأف سو لوق هن مو ىرب
«. 7 

 قو

 كة: 2ك

 ا 8 لل ل نا اا ١ ىيبدف ل يحس

 077 ديوبوح بو ويم يحب حبب رببعا



 11 (مس) ملا فرح 3 نيسلا ىلدف

 41 9 صرع س

 راب راس غةالبح 5 ناو مواقيشلا ندم

 ىرع نال كاذب يم لا ءيوهاؤلاق يذل ن وهيا نطو لات وقول ذاكمرالاو

 دى همز .
 ةفرمهتناكرلو ةفرع نوكننأب جون اذهو اوعزةئللاىف آو دوسملاو فلا قون

 من1 اد دج نوع نإ يروا هع مي 0

 ا مكون نأ [ىرخالا هلو تنقال 0000-5 ايبعادحاب ن نين

 ناكناو ةف ةرعم مينستلاو ةركمتني ةنيعل ف ءامالاجما عقب دايم يرتد تعوم

 ٍِب در ةدالوق حاج زلالاو لاقءارذا!لوقاذ_هو ام_صئاضدأ تجرؤ ف :رعم نيعلاف ءايالاعا

 نيالا ىدتقن الاف .دزاملا ينعي ميساء اريخبثد دانا ىفو ءارقلا لامانع

 أامشالع؛ لا بلاونيدشلاء ىو ربو ضرالا ه. بؤ ىاءر هالاا عفترا١املاوهو نونلاو
 تس

 فيرا لاقوو ضرالا هيو ىلع ببامواهطسو واه ردك ضال مانو ئرهوملا هفسادقف ا

 0 :رلكو ضردإلان اعوذ زم ناكاذا م مم زويا مي يدمة نمذوخأ م 000 «ةدو 0

 تاج ثان ”الماذا امن كءانالا تن سديزوأ هديط لآ الخربقلاام منسق ا 1 بالع أ

 هجدتلا 0 لج ع ا وح نمماعد اال ثبقيذ

 5 را را 0 ياو و 1 اتكلمتألا
 2و

 اوهيشأامو طْسلاو روْضَلاوناياضلاو ىمنال نوك همس اىرهزالا لاقت ةيتاهملعأ

 نوكشنامناؤ ى مسولاةدرولا به رطل داني ةزشلاو زا ازيغروتلاو رولا اسنأدَيد

 مةزافسسيأ ل اق ىأ امد 4 2 رأيا مرن انبد هير محلإ

 هلك 1 0 اضعف ياباشا 5 ا 0 00
 لاق لبث لاك سأر واع اموك و 0 -رخ ىدااوه دو 6 0 مس نام ليالا 1

 اًديِضءلاَولِمفصلاوٌلَلا »* ادو عدو مك أاهتسعر 1 _ رحارلا



 )م ميا فرخ « نيسلالصق 1

رم قالتخأ لإ /ءباك قىو ربادكشريت الانا لاق مدام انادي
 تن نفد ف

 ادوسا عاق ذ اهم خو .ذكرو تلا ذا هادو مل: م م.اسمدلانا هاحفتياورلا

 كاأسوةظفالاةذق همت للطئاناطر لاقراثلا ن :نودرخك نيذلاءالو 3

 ١-هب«*

مناكتناكانعرولاق 4ق هر نو كب امهمثاامو عتقان تحال فاتر الذات
 ناد يع م

 عاباراهرهلت ىلأةقانلاو 00 00 عسا ود الكت ث2ودو ماسلا

لا سمنان منور لع ءانثيدحلاقو ! حتا ١
 ا | نوتفر لع عناق 0 قاوآلا' نهتص

 ده
- 051 - 

 ا ل

 | لاو ةمساو لكلا هك رقو همام ماع سو هنا: م حسون اراعْتَن 200 موك

 هن هس 1
 ا | ىأةمهتلاةركبلاذث مآ ماجي اا ك>-قو مانسلا ةمطخةفسةقانو مم-لعبشيللا

 ارعشفومالعأ وتكمن ةعشتادغف يورد اواقربم نباتي دح فو ما للا ةيظعلا

 . ر# لاا مورق ع #*َ ماعلا دخلا مانسْنأَو 0

 1 انف ءهاوت 8 اهمانتابغا: :اضقل[ىض *« ىلا ارغالا نددت اةَرقو دا ىلع أىأ

 ا
 مآكسلاكهقوقراَض يح ه .الماذأ زل مدقق ورع اقامرايش انس نالاقرارخ 1

 هو م51 د
: 

 ١ اياتنف يلا اهوا كرف ةاكلال فلا 0 قر عال سو 0

 مو ع ميز <39

 5 وتعو اسفل "العر دهلاب * انعم اهئانعساعستُم

 | كشك اه لطب كرا ةقاغلا ل ةفلا بتتواهداحاذا ضرالاٌن اضل مستلم و

 لاو .اهب هلم طمرادلا تدتشاو عئترا ىف ناخد من وهم لد فار موأالا تقم .تبكرات

 هم و

 اهقانسا عطا زان ناتذك »*َ حج رتبي الوهم 0

 امي عقارا ذا نو تتممو هفزتكلاططاوأ أهو الاانا عاوز هات كورو

 ) اهنا لهجة لاكن خه وة ألاقي هاش هققوا انروجكل را ةنعنأَو امانسإ

 قفاوفارخأو اهدويتسلام .رلاةنهشأو شاق وانسع بوت الاخ نداهنمعب م ر

 لاغاني عزت فلدو ةنعتأت اذ 2 ٌةسكوةقاتلا انسب هسشنلا

 00001 .: لا

 اشغال 3 "الع مداقٍاتاألآ١

 لالا بعاصلانسناوك + اهباع ةنمشأ ملف ناك -“-]
1 2 3 2 - 

 . فهنا 3 جبت تن



 ١ 417 (م*“) ممملافرح « نيسلا لصف

 اطمَدلانودريطلا نم يرم بي ذ_متلا فو ةماس-هن دنخاو ىاوسلاو ل رمابلا نم تربص عشلاب

 اذهاشكى ىربايادشنأو ديز ا نءاضي أ ةعير سلا ةقانلاوريطلا نمتنرض حاصلا ىفوةةقليلتا |

 ماليا واهبيحار ارأ 5 تع دوعو ىراهملا اهنمْسف مام .ةهدرمسلاهقانل ا ىلع |

 اهلركذيلو فاطاناهسشب هريط مساعتسلا لافورماف مم ءانعسلا ضب ل ل لا ىفمواوقو

 ىئتفاكو لب لس تاك نودنالام ودوتالام لحزرلا لئَساذا لم فلاي ىنئايعلاا لاق اذجاو
1 / 
 هه

 عاهل بريقا لم ربط ميال لاق ًَق ةوبالا ض- .ينتةفاكو ميلا ضي

 هواه لبق و م هب يم و ائث لكك لح زل ةمامعو هنيشتلا ىلعءاوللا مامتسلاو ٍضِس

 ب ودون ألاف سخنة

 حيرقمامبلا تحتار + انئاكبايشلا قاد ةيداعق . اسستاحبلا 0

 فيغملا هلك اَمحسلاوُنامْحسلا و مسابهسلاو مانسهَملاَو هيبتا تماطل عاملا لل
 كلما
 ىن ارعالا نيا ةفيطالاة فرشاة 0 ا يا ىو ءش لكم عي رمسلا بنيطلا

 ريغدلا بئذلا مّيْهَسلا لقو قلن ثذلا ماسعبو مسعسو ايفر اممم ىتماذا لجرلا مسعت - دى مهو مو
 و ىو د ءو- ل

 ناز ءالانبا هبانوم 1نءاعمج مهمل و مسدس واعمل ؤديء ومب رشة متل اوما ||

 9 9 ىء 8 0-4

 لو 20 5 همسخوشنال اقرا * ذاتنأو بلعتلا فلاي مسعلا
- - 

 «هءدوالا

 ىف ارحنتلك ألا ةقلخ قلعة سي ودا لامقن ثا ومب ءامتعشلا وءازجلا للا نعل يتر ةسود |[

 ىشةريسخنول ألاف تسلا الزلوبلاو 2 يم اردو ىرهزالا لاه ةمسمملا أَ

 امئاولأ ةرها ىلا لواغانيف سد نه ايست اَصَعصعل5 هرموم لا نوكم بانه مهو ما ٠

 م و 2,

 مدع« نبع نعوا مم #2 نتأمل ساب ىلسِراداب حاملا لاك عطوم ميجتو َ

 ١ مورق برستاو « ومي حلئالا ل عشت ٠ .٠ ٠٠ ليتطلات أ
 ثيعبلا لوقو هفورعم ا

 م هوس د © 2 هم و ل خَح و :

 نبرسشت تايح برام « هقو رعاك ت اعوج ماد 7 ْ

 اذا السلا افر ؟تايحلاُي راسو "6 اسرار ممسلا عيلاك

 وهإ» » ه و ريع د

 ا عسو هقول جنبرست عا

 ثمود

1 

 ع



 ”للمكشلا ف ىذلارملاو هلوق
 ها رسلاو

 سستم (م) -: + ماافزج « نيسلالصف 1

 رون دة لافو اى :رءنيضوأل دخينا ياو مسفر لكون
 -ةي9و هس

 اينما نيضولا لادغت فيسارمت #2 هكررنيمَزم نأ الك

_- 

سل قيل ْعاستْصألاٌن املا نا رمال لاو تال لهو ىرع الي هلىذلا ىأ
 وع

 اهعجبو ةم-ل لا ةران لاقيور عوبألاك بأقلام نامسلل لاقرو ةدحاوناهلا عيساوي

 300-0 م ودا صد

 تطيع تلص أ همسأا مات تيان وسل واني يي نم

 3س ةوعو ء 212 5و8و8 اءور

 د تيشرت * ريثمألا فيروس ىو
 2 ه1 وهم 2-5 3و ديو

 م مو 0 دام جائناو م ةيدئال ا بيسي بدسم

 ارجو هريشست اك ١ امجاد اوغ مهام ىأمضلا حالو الو ريغ فلاب

 و95 عد ه2 2و هم

 | ةمشلاو ىرذهتلا ينوب ءاكح ما اهلج شما وخر يتضدردتح مو هرزغان
 قاس _

 ليكرال نمرتخام اطقسبل تمرض ذا لطفل تدك طاسبا نقوم معسل ةضد ع5 رس نش

 امانشو غزوا داكن بدها فو: :غّرولا نهبرض ضرب أمان مس اهعجولاقاَيلعَرَملا 5

 ض_لاف اذهام لاق ضساذاف ةرغص ىلا اذلم ضايع ثيد_تىفو نصر ماوس عم أو صرب

 نأ . اايلةدرابلا ىهل بقو ثنؤتةزاسا عبرا مولاوغولا نم عوف ضرما رجالا

 ةددبعولا ىلإ ارعالا نبا نع ”لياق ةريخالا مو ماو هدام عاب اوقف موانمبا وكلا راجنؤأ

 موهتصو هفانموت مس هثملاقي راهنلا نوكستدقوليللا دور اوليللا وكس دقو رابنلا مومَسلا
 ليون كا ةيدسجفم * موتنا ءاعوه 35 هرلاىذاىربنبادشنأو

 2 موهسلا ايكو :راهاا بوح ىونحلا|هقاذ أى ركيسلا ق موست كنا
 هس, ا 3

 : موهسءازوملا 01 * عمي لحرلادوتق توا لقوا لاق موعود وجسم

 يهو اهضَرَعَف قيعلا طقبو ف نوكتلاى هوةمامسلاةرئ ادسرُلارئاود نموبيذسهلا

 اهدنجاز نيرا ]يزن فا نب موه الأ جيسي طع لكانإأ نوعا مويجزلاهبنصدتت

 20 ه5 27 وة ممر ىف... »
 نءدازأ #* . .اسفنلاى د هايم نعت سفن 05 دثناودا اهوا ة ومان كيرف من

 جحراوللاح دعرعاشلا لاق يلعب هيفزوزسفيسلا مومو رم

 1 23:94 ]» رح 3

 اهتوجا مل طايع فويس 5 |متاك تح موصلااهاربفاطا ٍ

 85م

 ١ مامتاو نيازي يو عامنا فورسلا هذه نموها هذه لو
 ك0

 همم وسد جما سل -

 مستورا 45 . تدع

 0و الباهت و زل" حليل

0 



 6 (مهس) مما فرح « نيسلالندف

 هماتلاهقلاتاهاكب .اةذيعأثيدطافو امههاننشأو برقءلاوروبل ا لثملتقتناغلشالو ظ

 ةماسلاك سلاما وةماسلا ف .كلاقب'ةّصاخناةماشلاوة يلا 3 و هما لكن ||
 ومو . َ ر 012 8) سوام سدود 1

 لاَ تيونز عنو تاع *» همه“ نذر ةالا اقفْتكصوو 0 ةتورلاك

1 

 توما ردالتسلا ىلع « 590 مئاىثلاوه حاتعلا |[

 براخاالاو افا م-لا ل دعأو ٌلكتلا تلي ىأ 5 تمتواواشأ ن يذلا ىلع 5-0 حاصلا فو

 9 جت حرس

 نباثن هج ىفو ةضاعلا حلاو ةصاخلا هسا لإ ارعالان با براكآلادا سيل نيذلا اهلا لعأو

 تالاف ةما تلارعثالا نا لاق ةماعلاو و يس اذالوقت امرا

 لي ع مه 9و و م و نقار وقر

 8 هتسدمو مود“ عماو هسقتو هبارخ هه“وى ث لكم قا عدلا َضْحاذا مسالا

 يلا نولوي ةئيلاعلا ل دهأ سون كاف طا للام مساق 55 ل ع نيرا لذ «اوردعاو '
 ةومدسو ا

 قرف منو مسناتف امهلود يملا لاه تلاوات وذو

 اهجرفةيأ ١ أرملا هس ىمصإلا لاك دابر رس هواك نمل ضن ااه و يا
 . مو وءدهم#< ؟ 9 : ١

 ا اهيقثةربالا مامن هود داو قام أاد داو امان مشا مك ترساوأف ثيدسلل انفو 1

 م وو ا . 50

 نادال -ووينملا ىئرح قزح ض وضع اقرط ؛ةكادتشأ اوما“ .قىأ فرافلا ل عبستناو
 59 .كء م. هدر و

 سلا اذكو لاف مدحاول ذو توك سونا نال موو هلكت ذو

 هر ريش اناا مان و 231 مال دو ماتممووع رهن ىلع عمو خا و مضيت اهلا“

 و تو 0

 مو 2ع ءرطبلا ان وةك خو و را يف نال ما بم ترمس م طاب هر و ةقرعت روب ىذلاهدلختو

4 
 ىلإ ب

 75 ا :اهالطياو 0 هز هقهاو ىلا هقنأ وم و ا

 وه و 1 مو 2و

 1 ءوتمملا مقوم » مز 000 5-5 . ٠ قزف فيو 4

 ةوييسيب زعسطااوشر و هتاظم أ عدم مبا وس هرفلا فت قفا انتا |

 1 #1 مد ويب 47777 00 8

 4 أ انين ---ب 41 و هللا نقدم ات تلةونانكتما

 0000 ْ دياز ةنويرش تلقا
 اناهزمو ج2" ع 5 ىو طوع نجح يا

 ْ ملال ةيقطعلدع * هم واي مهنطصم قع: /

 نسل مسيخلافو كسلا دجلة ءالازلا 1. موه

 ء,غاةفملا لاا

 ها قاشممكحلا



 قمدة:دةتانغرم هلوق

 وهو تابعو. 3 ةدام

 وهاكانهامراوصناوأط>

 هحدعم عا "لمكشلاف

 اذكهةيذلاةيتلسلاو هلوق
 ىذلاو اطويضملصالا ىف
 ةيسرلاةيتلسلا سوماةلا ىف

 لاف نيسلا فب هطيضو

 مسنلا ىف انكك سيشل

 ةمقلسلا ناسللا قىذلاو

 نكل ءا ةس'نلارسكلاب

0-0 
 ه#فتطمضهنأربغ مكحلا

 ها ناالاك نيسلارسكم

 هعيفص م دتكا

 مم( مملافرح « نيسلال صو 144

 8 نم س )سا هم

 اماني باطلا اوأ هب ايي يما لات

 ش امثجصوأ ىركملاد يدب 5 اهلايش تلال ق تان ىوربو

 . بجزلا ىالىرينبادشنأ ومال لاعيالوَسللاغب لوك أ الاب يدهملا

 ملا لك أنسخ الؤىرعش # را تاسقارلا ب برو اد.ه

 لمه نحت نايَساولإ نيشل اوني سل برا ىو ريو ةجملا نشل هي ماك نممهنمو لاق

 هناووفس زك دادكو لاه نيسلابالا هن ملك الب هرعلاو نيشلاندل دأ و ترعمسلا قدح ولأ لاق

 (منلس) مس لبشمق تناكاذاةدئازئيسسلا لمو َلاقفا دئاز ل« عام لاعب امى نيا

 مظالسلاومطلَسلا 4( مطل (ْ مل كاذكو مل تركتتم أمور ىصالا

 | لابقو هقيقدتضنال لوط ما لد .( ملس). "لكي ىذا اأو يوطا
 .ًنالكت فض, حاّمرطلا لاق بئذلاوهوةماعلس لأن مث تسأوه لّضْفملا غلا عس اولا ماهل ا

 هل و هدسعو

 ايي ةاوتشرمم * اعلسقدشلا يقاوم

 ليوطلا مجدا من هلص اوقرشلا تح بك“ اعداتايغ-همىأ تانغ هلوق

 (هل-) بالامل ةقدا و مقذا تعمد لب الان م ميظ لامع 1 (متلسإ)

 نماساو ٍضَرص ن ماما سو لبد دق ىذل مهل ملا لو هنديف 3 ضرع أفرع ضيرلا مها

 اماعؤلسا مهلا دقو هن هنولرعسغوهسدبأ أدق ضن عهفو جفون هذبو ءى يب شارغ !| ىلع مان. ال.ه

 ىذلاوهثءالا لاق ونوألاريختما مهمل ىعصالا ض صريغ نم برطضملا نيابنلاو هلقو

 امامولس ا ئشلا مهلسا زخآ عضوم ف رهو اا لاو لارا بلش راما الاوا ضرئادلز و

 »2 لعأهاو جدت نمو مول عربا لاقو لحم ارم كلاب مهلسو هيرب غن ىأ

 ملينا فاذغا اند مد مالا هيلع ءثيادح فو ماها هه عجلت ةاقلا مسلاو سلا

 اة باه هواهم همناَصةماهلا هه 3 مسعف وعل وقس“ شو لتاذلا مح اع وهرمسكلا

 ءاهالي رمل يفتي ماسلا فورغملاورذانثوملاٌةمادلاو ميلادية لاعج ماعطلا 0 ملا

 ميلا فيفتي ماَسلاهنا تملا قري صلاو لاقت توما ىأدمإ امر مهرس ثيدح فو

 ىهفريملا ديد ْةماَسلااماومادلا ومالا مكيلعدورمللتلاقاهنءهقنا ىضرةشناعثيدنيفو

 | نمو ةمادوناطنش كمال دوعأ مالا ايوا ايست ماوهلانمموعسلا تاوذ
 ميشا 5 هدم »#ا

 نال مادي دشة ماوسلا ىنهف سدو قف لاهرعت :لافو هماس كرمت * نمو امال يع لك

- 



 اع علل مها« نيسان
 ىي ةد رهءو

 ةغبانلا ثدن هل اتمأ أوةدورمضدووغفمالسو مكس ٍلسو يلعهتلا لص بلاني اولا قداكربنبا ظ

 الو 00

 دا ارا قَد اهرتَقَن اك ممل رخ . الدشنأو قايل 1

 سمول سد -ق و

 ملبن نم“ 3 اكسس ة مكسات ٌرقيدوسالا لان

007 
 لاق مراد نمىسىلسو ىرهونلا 6 يعمر قتال يوي الف ؟ماوؤلاو

 زو ةةريي يه ه5 #) بهم رهيمي دسسو
 امراد تعرفت راسن منك #3 أغا نسدلو بم ىف ريع ره 0

 و م سس ووك #١“ حان و 5م 4

 ندم .وتالاك نإ ث معك ت ذب 0 1 و 07 وهو ريش ن1 ناَسََس تقى َْق 59
3 

 لاوامتاو رامبو رخل ستات [بلاو «ديسنبالاق وعلان اوهورباَيْوو يَ

 ٠ ّْ مظاشنا تانك ادد 5 راب أ .لعل .!اوعاشلا .٠

  1يني ىأرمس هد واس عدى ء«لاكو 8 زاك جرم كومه امهانءهنال ظ

 عاب بعكلاف ضرأم م الاليو ةيظعلاولدلا وحي
 و و هريس

 )السا تراسأى همت غي هنئاكىءاعسنلا نم بل

 م اك م١

 دل .مرمسكلا الاودين و
 ها 4

 امالدلا وناسي * ا 20 ب1 حال / أَ

 ألا (ملم) ةراخلاةباو را هده ىلع مالا واَمالَسلا قد هرعش قو مشملا ريثبالاف

 ةبهادلا ىف ىبلغتلا مثيهلا ىبالىرب نيا دشنأو  ةيعصلا ةندلا او ةمهادلا ريتكلابأ

 انساني و 4 اناظااماذإ َبعشلا امكيو د اندايإ 3
0301 " 

 »2 20 4 ِئ 94

 ءاعرلا بمعدل #* ايفعجرال ملستااجو ةيعصأ ا مسا ىف

 قيقدلا لَا دل وطلال ميلسلاو لمدنا نمليوطأام سلا (مدل) لوفلاع انلاوأ

 ا ىألوقو ضير ءلاليوطلالاص:لا نم ماسلا ةفينحو لالا

 و
- 

 وسع تدل هسه 5 هده سو 0
 قورب راو لكرت اطل « تامل وحال كادف 5 تل

 زارا لاق ياليمالستدنمل لانا لاقيو تار تالا محو

23 

 ةروم قمه

 مجالس ةغيصو رو 5 حراق سوق نيكي ودب م همس

 عمبامل ,وط نال صولا لا نها وطلا مَلَلاو لاننا لاوط مامي :
 و ا

 نأرو فيثكز فاوديدش مي قطيدس+ ورم متلابفلو لسوف مجالا

 لاهل اوما نم برضو» لدقو تن م "دي سلاو ضب رعمجالدزوعيو نيرعللا ليو 1
 سس م سس حا

 (رسشع سماح برعلا ناسأ - ؟0)

000 ٍ 4 



 اذكعء|سق مسا مغمسسا هلوق
 ايديأب هيلع ل وعملا لصالاب
 يعم هأ

 5 ردصولا ةمكح ءالدح د وق

 «ةغباسلكدبقو حامزلاهيف»

 (1-) ملا فرخ « نيسلالسق 0
 3 1 و 5

 ٍْ نس /ةمرْكَعن د وصنمنإ مج ط1_سوهو تال سد نم" هلسق يأس ”هلايقمسا معا لبق مع ١

 16ه” تى 5 ف
06 

 ٠ ةملسو اسوي ود درآلا نم نطب ةلولسوت- و م نو, نماذج هلسقاضد ًارمماسو الدعس قنبةفصخ

 ظ دارا" زلبقوأ ودا لممسا مهلك رد يلة ىلا بسنلاهي اودظلاف نقلا طم

 ظ ةيسنلاوئلمولاةبسنلاو الاسك .مهيغُ ا يوعلاق شياو راسنالا نما ونو
 ظ لت قرئارعانتلا قس ىلأ برك وبأن يسنلا منول سوو عالما ف ماسي

 ليسأل نم ىلس نيل ريغ ىلسبوعلا ىف س لون . زم نمنزام ىب نم ابو نية ع رههساو لع

 نشاك ل جروك ثم مال كاذك وماللا فرقت مال نيدقادسبو رع داع كاك
0227 

 مالا عدت اعطلا ناو * موفايشأبومادكلف رعاشلال او ففخدوبلا

 مس دام ةرواع

 عدمنا ةددئسا مف ماللاف مالسنبدم ومالسئب مساقلاامأ او ل هوعد ىعل

 51 52 دو 8_ِ

 !ٍ ياللا بفلاقر و يقهر ترو يمص و نيل, ممل ىفرالشا ١ رد ريببخ

 ٠ عضوم مال وا ةرادوإ عض ةوممعالسلا الفام دوم لكي ونانأتو نيل نمدو وطب موأسال اوانضد؟

 1 عد! 7 1 : يوجب ةدعاسلاتعضومٍَلا تاذوشلانه

 /لابشمع ' ارواب تاس انهناكم ملسلا تاذ منام
 و هدو ” ا وج ع مو هب

 ( نارولسوةمالس وملوك ”هلسقرومعت :ن مكن ودزألان م ”رلسق5 اس هن قدم و

 'ثوديدسافمالوملَؤ وكم
 للامم 18 هيلو ءاهسا نا لَسو

 | هلو

 أ لاف .لحرلا مج ىمسامع روما منا تو مكمل لح ررسسا ىلسو لبر مئااضي ماللارم دك

 ٠ هلابانغا لع لاق ىذلا ن العنا ى زتالأ رك سمار كك 7 سل ىن>نا

 اما ونيتركنالو نتف ىل اناس تنسفلو ىكطعو ناشطعو ى وىضَعو قاس ةفصلا

 - 5 9 هس ا سوم

 ضرع قايقالتةدحاو ظن نماناك ام مأرتغ لل نمتالملو ىطخ نم ناطحقك 00011

 لع ةةنما ءذغالو ناس لح رادهلوه:الكن اى :رالاام هَذواَعَد اراياالو ددقريغ نمدغللا

 كلذك وىضع:أرها هذه زهد فطار كسرا زهور شتا نما ذه و ثا رع .ر اذهلوق: أك

 نان ماكنا نمد همقذوؤا كلذكو ىلسن ةنامإ كل يكن ناكل نال. 0-0

 ةعيطلا لوقو نال ريغست املس سابعلاونألاقو نآس مىلكا

 هتان حتر * قارذلا ةغبانلا لاق د 0 اما

 لاف رتثك ععزاعسشأق كلذل-موْعاَسو السلات مآل يغ م ناهس لعق مواد مسندارأ



 44 (له) ميلاف زج « نيسلالصف
 0نسصس رز 2

 نيو الساد 0 نيد أام اللمع نب

 ةقدص مدآ نب مالت نمل لك ىلع نأ ٌةِقَدصد ا هل اوقىفعمن اك راف

 عجاشألا او عيابضالا ماع ئدلدسلا ثلا لافاو ةقد بصل كلذآ ع نة نانزحم اتعكرلاو

 اهتاسالسوا مق مدغلا فلمن بانك تاما عيال وباعكاهناك ريالا هو عراك الاو

 لكفو ىالسد ولا ايما ضبأعبامالا اعوام كمن ماظلافو

 بفسالاو ني_علا ناب ى ءااةدلعلل لاق و ىرهوللا لاَ أ ونا عسلمو تامل سنس

 ماسهْسا ىف رع نهقاديص لاقل

 .ءىع "1926 1

 ملاسسفنالاونيعا انة »* هيد ماس نع وريدي ا..!(عهل ظ

 ىرب نبا لاك .مالنلا را بكئىدنعدنا جاع باكن ءدب وج كادبعدارأ دلل هولا"

 هتبخ لعفرع نبا نبا لاسانمن وتفنالاو ننغلا نيب ىأ |ةداجللاه- الاس لجأ مق مهواذ ده
 يه: )7 وعر

 لالا, اذكر عشالا هلوق قرع شالا فاس نمل نيبور آليا صوفا نيو قنأو دين وة لج

بلا ردوا دجسملا ف قرع بيذعلا فو ارسال تاي ديلا
 ىلناعاصلا طخ ىف ىذلاو رمان كر

 نيبرفاحلا ن م ميلسااو ماما
 هستطابنرم ردضأ اورعمالا || تنوث ورك ذيةاكوملاوةجردلا ملل مكاو اهلك قتيلا علالسلادجا 7 ا ورمصنسلاو

 2 - : ر

 هسوعو

 هع دمتك ها ميال ثاومتلا فليب . الودالبلاءاجأ ءرملاز زرأل + . .ليقمنبا لاق

 . ئنلا لا ببال ود كسا نقل لشلشلا ئم» حجاج نالت ةايلادازأ اتا

 ىع«ا عزو شره ربا لاقد يعقل ماسلا ىدوياك ضيفو هنالملالا ابي قلاع ظ

 آختلا سيرلاوب اق + كذب درعا |

 هلجاي خانم فزع ب #* املا قا ادخال

 رعت عسل 15 تاكو د ”ل-د نم | ممرقل مالشلاةنبدسدادغبت بهم ىرابالا يركب

 ةمرع نبا لاق حابرلا نمي سونا السلاوي طق بجد جلس مالا

 4 .اوسحاعتلبالا ضو 200 مدا 7

 مظعأوهليآو لعلة كا تاناسو أك ار ءالا نالاوو ناار غرولانمبرش اأو

 مدا 0 يوب ناحا:>ب هربت ضخم ا ظ ْ

1 

 نك 0

 ناموا مشروطة زل نطامالإ سافروا بَ ٠



 0 تملا فرخ « نيسلال ضف 14

 0 3- جه مسد هك م

 رجال ةددمع هضيإال 00 تاق ود ىالومتاو
 ا

 ' ا هم 24 مم -ٍ . جور مظسد 4 انو

 -ةس7 0 00 ل 7

 نملة لاَ 1١ شا هد أ سلوم ل 0 ورا لسا

 هريسفت ىف لبق 5-0 للاي الان 35 حاذعلالوقوذاذئالا غم ىلع لدال مالسلا

 | راجعا ىهو مالا نموها نغاوربطعا تن لثلا تيكا نبأ مم لع كف ب ناكل دارأ
 ىقومالشلان هذوخأ ةريدقتلاو لاعت وا رخل مالتشا ةريغلاهو السا َلَضالا تثاكو

 قىرذزالا لاف لدكَلا نمسك الوقتام مالسلا ممتن اذار لات لَتسالوةنةرامخخلا

 ةسالكما زهور ماسلا ن مامن :ار خا مالئسا ىف ىد:تعىذلاولاق ىبتقلالَو ةاذهو

 قتادقو لاه ماللدستلا متفاوت لا اكاذغو اهراكربت هتمالسشلا لوبا رككديلابهسل

 اذه ةخح ىلع دءاذهو لاق مالا معرف نشكل هلا[ يل اك فرعا" ىلع

 : و هلتلهفاف مالّسلاهنوس نمانلا نا ةاعتم احاذوشالان -- 2 نومس نملا لأ !ثآل وعلا

 ايدل نقش عضو عكاز لو هيلع قضت لونها لا .عنباث َدَح

 لاقل دبتفظلاوأى وزو 'ٌتاَرَعْلاَن كسلا: وهران زانقف وم َرَمَسعَب وهاذاف تفتلافالي وط
 ثيللالاق َنجلالبيو هن :ل جدر ةتلح از ىلع وطب 0 اح ا ار

 - ب

 اسس ىرهوخلا جيضاذهو ىرشيزالا لاك فكلانم عمو 2 هو دنلاب هلوانت ةرخل مالتسسا
 لجل اقونتسال اونا 'رخعاوهو مالتتلا نفذوثأم هنال از هيالدتللاب وأ :كيفلاباماهسبلرخا 8 -_-_ يدهم

 بالاك هالو اير عبو قلاو للف بامالا ماما و زم ضعتو
20 - 

 اسال عجرأ لابو هب لك اي فترقوأ عيبصالا لوط عراغص ماظع السلا ىل رعألا

 ْ يسن كحا نم ىال لكى ءلاك هنأ مسوهيلعهتنا لصىنلان ءاكورو ثالثوأ

 | ناس بمألا هو ةيمالس عج ال تاريثالا نبا لاق ىصضلا نمام_ملصي ناةعكركلذف
1 

 ا عداصأن منيلصفم لكني ىلا ىو تايمالاس ىلع عمدتو ويدي ويجاو و عيباصالا

1-8 -23 

 كبك :دح ىو 37090 لاعاد نائيستالا

 نار

 ركب مىفقاق هلا فريال قدما ريعيل | نم خاف قيبام رخانالاقيو
 هى 7

 * ىعلاةلاسنب رشتلا نوم م ىنالد نأ ودع هيقإ 1

 نيكل



 (4ب) 1/09 ميا!فرح « نيسلال صفو

 موا لادلخلاو رلسلابغ جولدم مواسم يدأو للا ةريثك امو ضرأو ةمالس هن دحاوو

 دس
 سلسل

 ةرهزاهل ظردلا اهقرو ع م: واهرسشقواهقرو غبدب ؛لوثتاذ ةزيصم ب[ لازهش لإ غور

 لاكو ريم شصلا ف نعرف خلاف لكؤت عب رلا ةميط ءا رزمة بجبال خيم

 رع لع فول سنا , ليصلك درس
 : ورغد نعمت *» ةسع ميرغاهنماتاماذا هيلز

 رشقب غيداذاو نورك هف[سسلا قزوت دلو يدلل ندد در

 سلالات كاراهلذ ا « .موبهدافاعيورتن الا ...... لاقو موسم هفسلا
 هيل طظت_بتهمزل# ءابطلاو ءوثهلك ًايالرضخأ ًأ!دبأمالسلان ا او عزة يتحول اق م المار

 مط فئدرحام ميلاد اههاضعال او رشل |مان نم سل ونيف كَشستالو

 مالّسلا لوس ُلاكَتسم 3 اهم مااَدََح 3 في رتأعأ ولا
3 

 « مالنا اهترسأ ف ةباصب »رشي تيبو رو مدلّسمعح رشا ىربلا ةمالسهندجاو

 عج وهفنيسلا خفي مالشلا ا اور نمو ماك وك اك مح وهو 0 امال ءاورنءلاق

 سدقلاَو ىعالاهؤ لاق جا الاون أوس اريغرخ تيوهدزمالو

 ضصسرام ت ا

 مالو ابطو أيامك« اعداور ريع ريوعلا العب روج. هل لين

 مكاو مالسلاو رمش نمب رض ام السد ندا ةامدان مداد زعي نال

 لاف زاهودح .والريبكلاو اهنمريغصلا ةراخلا ةعاجبمالسلا ليمتنبا لاقوة لسا تدحاوةراخا

 العين .بقيل لم نضل نحو / يل يم

 ايلا ذيتيةلسلا راج نيلا ربكم الاوت 37 ني ظ

 رعاشلا لاك يع ١
 «و< 1 رع -5

 مالسوةرض نمه.ناوج 5 ٍلكتمْفِبلا م انوا ١

 ىهورل_ىلاةدحاوَُإلاو 9 اهمال حولا نعت الحا « 0-0

 للا قديبعوبا دشن ولاقاةزاجلا ض
٠. 

 ةمإ بو ه 28ه سس

 هنا ماو مسمانتاروخرب 5-0 يياعيودو ىلا لاذ.

 هباوصولاك ق اطلاع ريا اوهىربنبالاعريج تاغل نمى هر ودار 1

 وه ادك جلا هلاس هلوق

 معصم ماوررح .و لصالاب

 هردصلا اخ هلوق
 «اهمبر ىرعنايرلا عفادخم ||

 نك امأ عفدم عجب عفادملا
 ى را, نمءاملا| مع عقدي

 ِباَكْلا جولاولي>ناررلاو
 بوصنماشلخو حولا عججاو
 ىرعهمفلماعلاو لاخلا ىلع

 ىولل اهمالس ىف ريضضلاو
 راددلا هدهموسرتريغ عد

 لوطب منت لو لويس
 ارح نو باك هناكف نامل

 مانالا مدل اران' الاءاقي مش

 هدافأ رخخاىف باكلاءاقس

 فزوزلا



 ىأمسسالاب نبض هناك هلوق

 ىذلا هلوقو ملاوه ىذلا

 ةهعاطلا عضوم وه

 ما للا نالداسقنالاو

 ناعدالا عع مالسالا نم

 نا ه,ركحف داهنالاو

 هّناةعاطريغىف لمت
 هل عتسمدي بهذي ناكناو
 سدل ىذإ| فاسلا ىنعمىلا

 هعبتص# نأ مالستسالا نم

 اتنارتة مرو علاو ري
 ىناذكه مل اءارضخ ة بح

 مكحملا ةرامعو لصالا

 وو“ ارقص ةمربل_لإو

 غيديو اكن ر مريلا بيطأ
 ىلإ ارعالانتا نعو هقرو»

 ايفءارفصةرهز ةلسلا
 يعم مأ لا همح

 مملاف رحب 3 نيسلال كف ل
 سسساااااللل

 (لس)

 هلزوحالف رخآن فج نمهوغفادسملاهيطعبف 3 زيفالثم قانا ثيذطلا ىنعمو هيلا

 هركيناكرعزباثندحفو اذهفالا عفداذأ ملسلا نملعُت : عمسأمل ىبتقلا لاه هذخأب نا

 ةعاطلا عضوموهىذلا مس الان ضدناك ل حنو زعدتتمالسالا لوقي قبلا قسرا ادب نا

 فاسلا ىنعمملا هيبهذيو ةعاطريغفلمعتس ناو ريغ د د ىهست ثأ ن ءلجوزعهتدا.ةنالاو

 أ ماعلا فل يي تالا ففمطا با صالخالا نماذنشو ريثالا نبا لاق

 مالسالا مكس أو مالستسالاوهو سلاف لخدوىأ ب و رس اقمرعأ لش وهف فلسأ

 ةباؤضم :ربننا لاك نينا لاول دويل دمةدحا وذووعاهل ئلاولدلا مدا و هنالك اونا

 4 هةر لاكمال لس عجبا رقت وكور عاهلولذ م نسلو نئإق اولادك ةدخا وموقعه
 مسو 3< 5

 35 تيكر حمتلا نمادادع فكشكت

 ا د ودءمو

 كاي 2 ”لهات هفدنا عاهتاوت

 ٠ اهماهتلا وبانذلا فّدَر ل اهمال قاجامت هلت طله ول ةسفارشماو

 شو 0# تا 5 ووخأ جام 0 !لافؤ

 تايوتا ومبو تاع الد ل مقالا اهبىدعةدس اوقورعال ب يذس غلا فو

 ٠ ةسالاو اهنكسأزاهلع نم عرفا هب 0 يوي اان ماس

 هدو 00 2ع جوع نور

 هبنشالول ناديعلا لعل طحالب و هانضعلا ن م 5 السلا و لا هتغداذا

 لاق ناسنالا لح 57 أذاداحُل طق 54 كوش وطعن و تش هل سل اونابُضقلا

 اديدا لجو بطلا ميدو ةرارمنمئئاهفوعع رلاهينطعأ ريضخ ةيحابيقع 0 هم موب و

 صيت ةيورلاك مالسأ ىلع 0

 اًمَعاس ع مالْس آتاذن مه اقليميا

0200 

 1 اة

 هيو ميدألاهغبديىذلا سَ : رةلااهقرو وواسع نمر مسا كارو سني رح ثيدحفو

 م _ ىو

 ٍّض ؛رطف تانإسد ع ىلصي ناك هنأ 20000 تاس لم عم آس لجرلا يع

 ردشلا نم برخ مالبسلا ورعوأ رخاىهو 0 ملازدك توكيتأ رع ولاو كم

 مثيلا ةرصئاضيأ امال لاو مالت او ةمالَستدح اولا

 2م < < ف

 مالسلا تر رسأ ىف ةحاشب 5 ٍلوَدَح رماة ضرعت

 4 - ل

3 



 انما )ا :مااافرل م نينا
 نمةسيك الا لاسعالا لدغة شلابزاهلع هللاه. قا اا ةئامالا ب ىف لس ذاهنال نذآ

 ىفو. اناا ءوضولاواناعاةالصلا ل بَحلاسنو هلع قالا ض ىلا نأ ىرتالأ رئابلا لانعألا

 ىعينشمزملالواانأ اوى ومن نغىلاغتهلوقك هموق نم ديس أ ملون دوس نا غاادست

 ه م2 مى سرت ع

 لوةيناكثيدملا ىفونيقباسلا نمناكن ا ول انملوأنكنمد ا هنامز ئمؤم

 ىا اهتمت هلوق قمهلسو ىلناضمر مسسوناضهزنم يمهللا نال بارفشا قشمأذا

 ةدود<

 هيل أوه لاو اوقولاة هوغو ضمن مد فوص نيبو يي لوضأ يف يا

 هيفىماعملا نمةهذغلابىأ ىدماسو هوقو رطفلاو موضلا هلع سماق رتاوداوأقلالهبلا

 ماللازسكب سس ئور نفط انئنب اناس اماكن منو الفلا تيد فد ْ

 باعث رسفاوأس نيذلاَن زوله لانعتةوقو ربابة نفي للفيس اولا

 دار لاني ثمان او لج وزع هلوقو فانت عئارمشلا نأريغمال نالاب تسعي ين لكلا سف
 مولي اوه غارفاكناكو لساكأ لسا ذاكنالفناكو ءانعم ى ناكذا ماللامادعف كيسا

 وزعؤأ أرقو اهلكدْميا رشم مالبالا هع فاك لسا قاولخدا لج وزعداوقؤ اذهل سم

 صولا لاك مالسنالا لا ومالسالا ىلا هانم همك !ىناولخدا

 لباد نيا 03 مدرا درشع نع اود عاود اذف

 .:. اعرب يقل ئرص ا لوق ةثمد
 هو ا

 0 #3 3 /الإ اع كاسل ا "ل 5 ر هلي ادم 3 ١

 تلا كيلا ولأ رميا دع يسب 0

 نوكين زوو لستلاَن ءنوكينأزودفمال لا اما لالا, مالسلا تن ؟رقوانمؤمّسَسل ١

 وتعو ترع رغ نمر الدنا اتم هد ارانئلا داما هاا او مؤلأسسالاو هو للا ىنع :[

 هنلا تاي هلق قنا توا ربك او غن ملا دا ة نشف ها أ اكس دنعاشار ,ءالا بلا ظ ظ

 كلير كلل مالا يللا مكتب اضرلا لذ منار االول
 ؛ .ءوز ا <26 2

 0 اناا ذلك اكرتئأإ تأ محار ناك راك الاؤدحاو غب لسأو لد مهو تلال ؛
 نإ هادم سدو 5 مومو سدرقعو ديم 9
 وهو“ فاس اذا لسو لس لاقت را هردغىلا فرع هلم فرك طنمرتتا ققوال ا

 هنا نانو نغلا تاس قكن ءاكسذ مولعمدمأ لا ةدوأعم لل ةضفو اهذىطعتنأ

 -- 4 يل

 ىأ مالسالا سل او هلوق

 قامرحك «ريسكلاو فلاب
 لل_ص+ة ىذااق ىواضسلا
 مالستسال | قععام_مبشنا

 هلفئؤنخأف مالسالاو لصلاو

 يعم هأ
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و هلا مالم اوه انفع ةايرتدن
 يالا[ تفاوت نندابحلا قتلا اوه ىاثلا

 | الانا ل بردت مقل لد يا ءقو'رو هل 0ك م *ااهل مسوهصاخىأن الذل

 نوني يجزم كا باي فخ دمنا ءانهخ ىرهزالا لاق ,ديوهنال نواس

 انالفّنالف لس لاتيربت الانيا لاه ل سنالو مايل مارح اردلاشي داى و هعب ةاونن م

 رموع ع

 بلغو صيصختلا لد نكل ىثلا لأن م لكى ماعوهودودعنمهمكرلو هكلهلا ىماقل اذا

 افئاصالوأماج بل الاهل تلقفام الغ لاهنتو ل ثيدملا هنموةكولا ىلا هيلع

 لجالَب اصلا وماخعاورك ابغاريثالا نبا لاك عئانصلا هذه ىدحا هلعي نم همطعتالىاّصقالو

 وصي هنالوشغلان هيحتمل دلما سلا مأوز زارت>الا اردعت عما ءارشابب ىلا ةسادقلا

 قيذكلاودعولا ةراكل اوءارحوهولاجر ليات د 2027ه روهضفلاوبهذلا

 هللا نكلإ |و مثلاق كول يق نام شعم والا مدان هامثدد_ داق و مدع لمعت كأم راد

 كتف مالسمالا لد لبقو ىسوسو نع فكوذاةنا ىأ لس ىح ةباور ولسا هيلع قناعأ

 1 و | رم دسالا ساعات لكما يلعملا مظل هاذ وهام | لمقوةَرتشنم

 اظل دزفاناو اناث كاطيشوا اراك مدا ثاطنم ناكر رخ الاثندح ا لوالا

 نيون سيلا ضانلا جات اذهتاف ىرعزالا لا انس اًوإوق نكلوأو تم ود لقانُمآ

 انهينناي قالت لوسقلاوع وصفت اراهظا مال الانا ودا راما نه نوما لصف

 باقلابقيد_هصت وذداقتع اراهظالا كلذ عمناكن افمدلاَن ' ةدع بو مو هيلعدهللا ىصةلنالوتتر

 ىوهفءوركبملا عفدل ]د ستساو ةحب رمل َلَوكرَهط أنمام افهم ص هذه ىذلا نامالا كلذ

 0 ل ا يو ةالغاا

 مالتسالامانلا ملسسملاو رونا ملثم قيدضصتلا نم طمس ن ع وما ةقيدصتلا نانمألا نالاقيد دض

 قاوك الات قيقا ف نموا مالسالار عظاىذلا ملا واه نم ةسةعاطلا م

 نالةنامألا نمذوخ ام ناهيالا نالوا ءانعءنمُؤ ولان تاقاماو لاه لنا كس رعبفلا

 نقةنامالا كلت ىلع ام لكن 'اةنام كلذ عجو دقعلات اس ور "ارباع لو اعتدقا

 مدلك نموه عتاماذا ل املاعركس وتس ازةنامالا شنه زهطاامهلقب قدس

 ُ 1 دقو نمو قص ملل لقانا هند هقلاوتنان لن ارُرو ل«: دقف هلان لين هظأا مق الخ ىلع

 نما



 اع __(هئ)إ + جلافز م نيام
 دقو لدول لاب اداب ضيدنم دلي اإل لو ياسختسوب !باننمنوكمالورم نع 1

 ىلذهلاريبكوأ لاق والا
0 1 , 

 م2 نيدل أوصت 5 ماك مالا مهمْوقلاوجاَح

 مسوس لك 1 سو 7 يدوم كو 527 تلم ىه ْ

 زفات لدو "لشق ما كلذكو توملاسم ملسو مس موقو ناس نأ 6 ”لوقتلاسملا ا ظ
 9 ررع م ءسو) 041 14 م 9 ةساوينا 3

 كلاستاذال ركلاو هنملمقدف قدضبالىأ المخمل ةالفءال.تراسنالب اذكنالفؤاوملاصت | ١

 برات نمل -رلاهواضعتاهضعن 35 اثرا ظ

 و انغلجمل . 2 دواي هال ١

 وأذا نعال 5 اًنمتلااذاهالي ربا سالو ٠
| 

 و ه2 و2 "جيب أ جي ْ

 راو هتعوعبالو بانن - ل ندا ءارغلا اكو زاجنيانمبذكيهرتأودصواللاقيو |

60 4 
 ل ىو سو 000 -و وو 9-2 3 ل ١ اع كاع 0

 لعأن م نيناهدخ أ هأة سي دخلا ث ياسو ةحلاسملاةملاملاو حباصتلالا لاو مالستسالا |

 ىلع ثيدللا ىفدارملاوهو لسالناتفلا هواهم وني ارسكيى 7 الانيق انسةكم|
2 ١ 

 تاعذالاو مالستسالادب ريماللاونيسلا خشي لسانا ىلاطالا لاقو هسد رغيف ديا هريسفام |
 يشاع بوت

 ٠ ولا ىلع جير ممول 0000 و .ىلاعت لوقك 0

 72 2و 7 سور و9

 لو اللوارع 2 هب مسدقلا :ااولسأو ار 43 ةاوذخ غو ل نمار مانيب بلو هاذهو

 َّى رسلاود خوينا اوضر نتا وأ مهعفدنعاز قلاع للغات رج مهبعم هر نأ كلذوهنجو

 يبرق هاك هممو ا ابداع الا ىعف لاذ ىلءاومل وصدق دن افاول ةقيالو

 ماوه نرد ويازين ا وملئ الداَو نيِنموملالسناو زاضنالا ١

 2 " ال ةداتق ىف آثد دل والا نهولاق يو مس /
 دسم 0- نع

 نموها اثم دا هنضو داقناىأ

 اهبرحب أذ الو هللا !بي نايف“ اعدام | اراماو همكم لعين رو دل

 مالتسالا ماو يد ومالنا مال اواي رخن م عنوان سلق للا

 ييلس بقا كلذ 5 لسنا لدقانأ“ لاقاضي أب رخلا
 نك" 2 مسد

 دارقنالا مال ذالاومل الا نلاَسميسبق ول رامإسالجر وزي زعلا لإ هلا

 ةيلع نتا ىلسم ىينلا ذم أنما ةع رار اوتو يرن بالا
 زو. ةسم ند

 مالسسالا لاقف كلذ اغترضتخا ام نس حا امو هوركم لا عفدتسي ميو ه1

٠ .٠ 

 222-- تركل ناس

 ىأثددحلوالان مو هلوق

 لدالاب وه اذكهملاةدانق
 طضلا ادهبو هياهنلاو

 ها هلمأتو

 داقناىآ ملستساو هلوق

 نم طقاسوذو لصالاءاذك

 هنمو لوقو ةياهتلا رابع
 لصالااذكملا اس ثيدحلا

 مل_تأديف و ةناهئلا ةرامعو

 ىيععم مأ لمأتلا ||,



 نإ . .وكدرم . نيتارس ليل

 بهذا ى أناس ىذب ايهذاو قذان مست ىذب بهذا لاقي اذكو اذكناك امالتنالحنو ال

 تال از لاكر متلو ناجل اوقوشةخالا لاه كتم

 اماما هكباس ىلع ناك ٠ اًروُرلسكلا 90 5

 .نامزا اء: ارغلعفلا ىلا فاضيءاسمالا نمئثسدل هنال نأ ما ون نوم لادن !فقاضا
 وسو) عذوسضو 0

 ظ ىلإ اوذ هفضل اك ل ىنبكلذلعفأ الدب وبدس ىحوذبق لشي ىأ ل عش موناذه كلوقك

 ْ | مالاخذ كةمالس ىذب كل ذلعف أال ىف ءلاوذ وأسد وناكسىذب كاذك ولعفلا
 د4 كب

 .9ل س سل

 لارارتاوسن دونا بأ 11 -أوةو دغالابصنت لاداسلالاوذ فاشل كلم

 : أ عايز لقوا نست لات نيل باع نم كل مال ف ىلا عت ةوتوماذخ
 1 كن ئ كلَ ال-سف عمو دوور وسل الو اى نيعلا بامحالام ندب دق يابا وباع

 ٍ غبدلل ميلسلاوةيملا عسا اوءا زا نممهل د عأأم َتلعد# وةماللا نعسان مساك رب

 لأ اهال_تاب هلل اواَتلا لع كلذاهغناو ةخالختتلا + نموه ل قدقو ىلا عججباواسللا نملِبعت

 : ممتالامل عيدا ريمانناو لاس عتيل ليو ميلسو موسم خودأكلاو هم هيلع دكان

 أ زونلااول كة زاغسقال_.ةلاولا كوءاضمنلاو أى دبسلاولاع 6 ىنحملا اوبلقفغبدألا نما و رعسطل

 | هلدّرتارا بادو تمد يا رمساننا لسبقو ةمالسسلاب هلاولءاتف يلوم ىشو

 نالوقو هريغ لاح مومدتُع نموه لاق علال ثم ثالا لاق ىرهزالال اه ىلارعالا نبا نع

 ميلسلاراعت_سيدق نوني 2 عقتماو لاك اكرسم هعمل سفارغالا

 5 ارعالانبادشنأ ع .ردلا

 فناعزلا هلت حام ماس 5 ةلكمتافاررلو ١
 و

 ع سومو ىئشلا رخام ميلسلا ليقو

 همالكْث يرد مس وش أ هلا هاذا 3

 ثيدخحلاقوةراعتسالا ا مةبلا شون عضوم حنو عياااانخي - يع

 لاو تعدى أةمحل اهنا خيدللا يللا قار رن رم مكيف اوال ميفءام ١ او ها

 نعال لواماغشنؤي ورك ذيورسكيو عني صل لاو

 لسا دعب نرخ رك َو 95 اهسافنا برا مهتقاذأ .

 ريثكلا تت انوكيتأز وجد قو ماللا ىلع ميملاةكرح قاف فقو هنأ ىلعاذهامناءدس نب !لاك

 رسكسلا



 11 (له)  ملافرس نيسلا لصف

 ةمالسلاراد ىهوٌىنالو عطقننالى تا ادا ةمال أداها مالحة جزلا لاقد

 7 التاارادلافو ماللارادني_ثمؤمللىاقصماوبألاقو ماقآلاومرسهل اوتو نما ظ

 هبلع] سف و هللادع ةفلغلا لقاك اهلامهدهفت هرلا تفصضاف لوز زعهتلاراداجنالةنملا|

 هللا ىلع مابض مهلك ةثالثثيدحلا فو اهنمقل هوما تالا نمالفَر لوقت

 ةضر ويلا نمةمال.الابلاطءش مزام نأدارأ ريثالان ب !لاق مالتي هب خذي نم مدح

 هلوقو' اغلا طلززالا نر ْن امل الابل ملاذا أرسل

 هطخعسو اذ نمر نم نامانعمىدهلا َعَسنا نم ىف مال كا وزسورل زعا

 ىلاعت هلوقو .مياستلا نم مالا مال كاويباطيو اقم ادن شياو اس ل تاو اا
 مث مد

 ةعرأ برعلاةغا ىفمالاسلا نأ ديربي دمت كذةن الدره لعيب ربكم كيلعمالْسَُق

 ىلا هنا ءاعسسأ نم مهس مالمو ةمالس عمال هو ردسسامولتننت .تدايشأ
 يسمو ©

 ىفتاف الانسي نايت نال عددنا تسرد صموهئذلا مالسسلا نعيورصت مالبلا!متمو

 ىلمال لا كلج ىذلا مالا وددنا هللا مم !مالثلالي وأت ولاه صيلخاا هلي وأتو+ بنو ةئد

 0 رادمأعلاةماللاوةمالّامالناوهل مالا بارع الاب ورك.للا نم صاختب

 ند "زا ةمال تك نمي فاح .زااهيفزوج“ نب لك ل ضو 7 اف لاسلاولجوزعهقل

 37 | هلا ف أن مالا ىلاسعت هل وقول عباد لاسم روهيبشأاموفكلاو 4
 1 1 4 7 مو

 000 رااملاس الخرو ىرف ةولح راس الح -رول> و رع هل وقىفقساؤب أ لاقو يفك نه

 0 امسهبشمو و نا اردن ايو وال ارقنم هو لاس ووفاس ىلع لعاشلا مساوهفاكلاس

 هنفهكرشيالل جرا لالا لدم اي عارم را ةاذو لج ر م 5 و41 سه
 يرسل هةءاربلا مالّسلاوَني كساد: ءاكَرشلابحاصْلتمهتلا كرش ىذلاَلَمصوةريغ]

 ةسأل اوةىغيىربتبا لاق كَسالروٌئرقوتسمأل وقف م
 قل

 م0 هم 2 1

 موُمدلاَك عامر * رف لك فاير 2 :اوأ ا 1
 تنك لاق نببااءاإ و رعالا نمد كيلا سسقتنالو كت ةرادامى؟بويعلا مؤمذلا |
 نيا لاعتو هنع اسد ةفهيفتنك دقوهتكر ثوم أ ةعرذص لكو ابكر ىئابعش البلا
 تف 53000 ءذيالةعامعلل ونامل ”ىدبالنن اللو اذكواذكنأك امرك ىذبال تد 2 :

 لابو اذكوانكسصداك امينا توالي وأو نك ىذبالا ملون 5
0-10 9 55 0 

 2 3 اير
 را -- / ١
 2 اا ٠



 29 ميلاف رب” نيسلالصف 1

 قرم يدألا لاذ قلاب ثكرابوريمأن م ماسك لع

 ني 0 9 م د

 ا ام ود« ماع يكمل رخ الالوقكو

 تملا ناك نلف مالسلا كملع لاقي نأو باوحلا ودب موقلا ىلع -لا نال كلذاولعفانا ولاق

 | ءاعدلا فاذهو ةيلهاجلار افك وَلاددارأ ل يقو نيو باكديلع مالا ذيب اونو 3 1

 ةرئاادمسيلع ةلوقكو يمل كيلعناو ىلاعتهلوةكريمضلا مدقيف مذلاو رشا امأو حد اوريسخلا

 لخداذا ناك هنأريمتلا ثيد لا هلدمثد وءامحألا اهوا ومالا ةست ىف فااتذتالةنسشلاو ءوسلا

 | نمعتمال ا ىلاعتدقنا مس مالا نمنشم لاو ينمو موو ةراد مكلع ماسلا رويقلا |

 ذاَءلع اللا مس !ءانعملمقواول م ةنالف مي ستنال صقتنلاو تيغلا

 دانسفلا ضراوعءاغتداو هيفا ردا ىناعم عا_ةجال عك لان عالا ىلع كك 3-5 .ىلاعثدتنا مسا ناك

 مكيلع مالا لاقي ْي مالّشلا نمبةمالّثلا نم نمسا :اعجاف ىمَتاسمانعمليقو هنع

 مكيلغ داس ىلاعتةلوقك اكتمال ابلاغ تآرقلا قدرت لو مكدلع فذخ مالو مكي مدكَمو
 ىفانشلا هذم نمرثك الا رهاظلاواركشمو انرعَمهيفلاتيفةالصاادهتت قامأف رسام

 لااههناهنععب رلاىؤرفةالصل !نمد برك ىذلا مالسسلا ىفامأو لاك ركشتلاراتتخاهنا

 ذاعافزح ذهن مصقن ناف مكمل ءمال لا لوةي تأ هسفكي املأ لاعتهناف ارعمالا هيتكنال

 نونس<ساوناكو هنمماللاوف لالا فذزم لفهتلا مس امال ادار ت وكب نأههدو واسف

 دهملاماللا و.فلالانوكتو مكملع مالسساارخ رخ :الافو مكَلعم السلؤوالاف اولوقنا

 مك اةياذا قاض وتكون ملسيناك نع نيصحن تار ثد د-- ىو لوالا مالا ىنءب

 ملكتلاو لو 31د يلا نال هيلع مال تاك زارع هولا الف هيلعلست تناك
 ىلا زاوحى اح داو كاد نسلو هدشتع نمءام- ثلا بلطو ذيعلا هن د لأم لعربسصلا وهللاىلا

 هقامال فاول مالّسلاو بابسالاةرشابمهاروتبلاعةحبردىهو لوتلا قدا هنكلو

 0 لف 0 وصلا 1 ا : 7

 انهتالمالتل نادت لق توما د 1 يطا و دق دق

 هلوقو ضرالا تنام مالا افرك, نارا جنب يصعد واق الا نمتمال اراد

 نول نيؤل مالا هيو هقلاانههمالسلا موضعي لاه مهب ردنعمال_ازادمهليلاعت

 لانو



 للا (0-) ملاف رجس نيسلا لصف

 0 0 م و دم 5 5 د .
 ةديدشدو الصال-ونالو بش ركض اردأ اذا الَس رح وهامناف رضخ ناك اذا ونندلا لثمةرع ٠

 )و بوس «توعو ) نةددصس

 مينا مكيسواكس مكسر مكس بعضو ىلظأللا برام 03 م كاع رلاٍبيظوو |

 9 فعظىفيوطخ براقي ىذلامُكسلاو كامل عفمُكسلاديردنبابيذهتلا .هنمقأ ما
 ةرصن ةمال#بلا ويقال ة هلال ىارغأل را كلف وأ هنمإ سو الهمام

 لسنلوزيشال وكنب 75 .دانتيريخالا رون انعام نعام اذاودلاعت هوقو أ

 نيكرمشملا ىلع وانسي أ ذكموينولملا ه و وةيكمتي الا نال ملا ف لمعمل مالّسلا لع

 مهنمولاق نم ىئامدللقفانالف ّتقااذا لوقي ناك ذ ةعش رانأشا معزودب وبس فمك لوو ظ

 الوقاولاه ىأ ىأام الن باولاك بلا ةكراتلاو ةأراَمللا 'لرمأو ىلمأى أو ليف

 هيحاصل مهدح لوك وعد نان ْن وصف ةلهاخلا ب نعلا تناك وممامالو دعت هف سل هيف

 00 7ع 4

 هللا ءايب مث كلانهَبرحال هنو لالا ةمالعهناكف مكلع مال نولو قب ونعللا تن ارامل ا

 ليو يكلمه جالو أمال مكن روصنمو أ لاق ءئاشف اورمأو مالسلا ىلءاورمصقف مالسالاب |

 لاو امالسا وأسو الاه امس هلوقو هنقوفلالا ِبصقول وقلان ءاداّدسامااولا

 دحاو مدس ءارغلا لاق شلة ةريخالا تن قو ةمالسلا غدير ملص حا أملس

 زعدلوقو مالسىرمأ ىنعم ىلع عوذرم اثلاو امد اولي بوسنملوالا ل رالو .
 نأزو دقو ايئابت قدند امنا اس سالو بدلا عاطم تح ىف مالم دي

 نيتغلةمالسلاو مالسلا توكب نودي ةبنتقنب لاق ةملا مالسلاو ةمالس عج مالسلا ظ

 تاون

 مالس نينو قدي لو * ركبمأ مالا لكل

 دليشاف امهانعمةمتلا مدس ميملاولاقو سا

 2 كلايزلاو ىرهوشبا تاك الا عيمجب نم هَمالسا امه

 بجاوو اياه يولع بخ م تلم مسد لففانمَكَو

 ىنانلا ادور ىذلاو رب نبال

 تجاوب اهّوموالا ناك امو اديب نبتة مدلل

 هين ؟ منام ةراشاهذهلاق قولا ةيغ مالسلا كيلعناغكذ مالا لقرب

 1 تك داعب ىلع تيماريمذ نومي اوكار قوهتناع

- 00 
 ْ  1ف ©

0 ١ 



 لصالاب ضاساذك

 (متن): ٠ ملوح « نيبلالسف
 القس عم فداك تبجي لوعفمىلا اهاتعتوكينأز وجدقور اللا فذفب تي ناومسان :

 لاقي وجور ثم“ اذغلان ب1 معسملاو هنمساذا ءليصقمعسواهعَر رحوأ ع معطأ هلبا لع رلا معسو

 5.5 ىرظي- -و: ردو ةص)# وس لس

 ل ةيكرالاةوانالف عسي ن الف ثنا طووول لا مالغل

 هد 2 ةهرو»>» 75 ” ىو

 همست ىذلا ظيقلا عربنم #3 قاس هين نا هل ليو

 «#هدل 28 ”ن 9959 2

 اعد اممم اعد هلامع رلايقب ظافلالا باتكى تءكسلان يآ هس هيرب همغس ف ارعالان ماكاو

 عر نإ س .؟تااوذهجو ىلعرخين ا سعتلا باكل اذه لاقو تس ا غر ددكوب

 اره اولادامْفسو اجندو هلاعر ىلا حلل لاختو ودا وسهةلاقي ولالهلا مقا ومدن

 | ةأرلاف ديد أبصالرع ره 06 واهعمأح هم :ناين لص لا مهو هع ودم مولع كلاذ

 | قدوتنا (محس : ام ميس منسم ره اللا هني

 أ لتس هس ومةسدقونز رون اة تاع لَص درا يَ او

 || لعافيسك رس هنأ راعشالاىلا هب بيس بهذي لاعف ىلعهيا يتلا ود وبدل اق يقسو

 نيبرسفملا ضعي لاك ميقَسَفلا لتكق نت امس مالا لمسلم ع هاربا لاعو اذلا ُهَمَقْسُأو

 | ار زجتا دس نرس بنفت ددنسرإ ةونوعاطلا هاصأى ًنيعطا انعم

 7 "اضل ل 470: فاقت

 ش ا ريثالا نيالا نو ونوعسوملا 0 عملا نوتيمم أو تيما لاا مالكل [![ضراعم

 | اهفرطت كلذلفموتنامز ا هنداقناك ىجتقو ىلعم وأ اف ةرطنلا »لدتا هنأ لبق

 ده درست محق ارانانعم خت" دعا نامبلا طرأ موكل لبق 13

 ْ اا رتالا نيالا هللازيغمكتدابعنمى :راا عرسه سيلادا ار ل يقومشس الا طق ملطي : مهلا اذهنا

 ْ ينخأامناةراسمتجو ز نع شاشه هلبعف لي ةئاثلا ور او

 ١ رهئكلاوه ليقوميةسسلاكم اقسملاوهلسو هيلع هننا ىلص هني دنع ةّدلكمو هللا تا ذ تناك 57
 8 ءص هع

 ةمرلاوذلاعهمقسو هنا همّعسأو ىنامحألا ن ءهدهاضد :ًماقس م الاووشسلا

 ميقْرادلا اودع لعام 35 اها ااَوك ذيداو ولا ءاه

 كنهلا شاَ رخو لافزاحغابداو ماحس ماسلا مقلب مسأ

 فرغلاب خي را يموعابسلاالا * يسال دج ا

 لافوهي سلو قآل هبشيرصتمكوَسلاوهيضنب م ريغو ماعلاالا عقريو رونو ماعلا الا كوري
 ,هومنماضرعلقأو بابالا نمالوط لوط أن أريغ * وسبامالا لثم ماظعرصش مقويسلا ةغينح ونأ و 0 : نارك كير خ ل... در الة علا

0 



 | (مغس) . + مملا فرح ه نيدلال سف

 بوعد ع نع“ :رامح ومهم هرمس ىف ىأدم وقةماطسأ ف وهوهوطعم* وش لك 0 و را 5

 نمدعطقلا مالسالاواصا سم مهيفاطسونأك اذاود ىمدالالاقو مهفارمش او مهطسو ىف ل دقو

 خو

 ماعدحاب الفهم أقحنمئشب ه1تيَضق نم و هيلع هللا ىلصىنلا نع شي دا ىفو ؛ىذلا

 ا رانلا اهم ْلرَحت ىنلاةديد_ل!امذو مالم اى ور ,داهمتعايقىىألابل نتلمانس الا
 9 هس

 لاو ماطشما تاذدريدقتو تر رعسماران ل عاأوأ ايد وةسفت :لعرانلا هبرع يامل عطقأىا

 ىو 5 سد

 مام اوماطسرانل بترك ىلا ةديدعلا لاقي ياش رعةنمع عم ا

 نا رامصلا ودامصلا او صاننعا وماطسلاو ماعلا ةيتقلادادن-ل لاقي ىل ارعالا نااهف نري ش
 اي ىف سل

 لا او .وسف عراسي داو عر لا مود مو 0

 عرب )اهب مجزرشعيف ى داما راسل مارت مبا.( مارال ا
 ناد تلا لع الا امد 2# 0*2

 8س مق ةددو بوم

 نم موةراططتلا ب ناةب و سدملب اميرات لوق 31 اموعسهبراظت نعي 3 لافوموعسة انو

 ا ددراذا يَدسو بابلاٌسءاَتسدقو ماطس ل لاقبو لولا مام لا ىلارعالا ٠

 9س

 رعاشلا لوقول» الايس نم بزض ملا ليقو لع

 مسلاو لل ادب لولو 0 مصلاوىوادالا لحم

 هاوروفتقوأل لة#فلا ىلع ملا وزال ءاورووجلا ف لنك ذرو رشلاْم سلا نمنفلا كَ ْ

 اذ_هةداشةءارقى مو نو د بيه رم ووهنعبأوقو نو لك عب ىلع ملا موق ١

 ةقانو ل ضي الثل ملا ىلار اق .وءاملا نمهسعم قرت رن. وهف اما مكواَدإهغمرفاسسم لسجر ْ

 رىريدلا قا[ لوقاذ»ن واعرب لاق عحباويسلا ىلع ةيقابعوعس 3 ١
 اماني نُقل هم « اطان 1 ل « اطاّسلا ضفكرلامنعو || 8ر5 م8 سس توسصض و

 ةغل ةيعملا نغلا وءاذغلا نيل ملا واهامر ألا سو 20000 وُضْعلاَد َِ

 اول ا رلا مس 20 اهمكخةسلاا مرا لج 0

 2 لا ةرهوملا هءاذغ نسح الح رلاعَسومان قولا وىناالا|[|

 ريدك لات تي زل, حامسصملاو هامل يحرز مُعَسكلذكو مكحلا كلذ ف تغلاب
 لاومالا ىفمورقلا مز لثم « اهنم :ةيفاؤتمر عمت ٠

 م مم وم م

 لالثلافناَج بلع , البطت ما ضراعَقرلا ىو ظ
 للا تاءطاستيي لا معَ 0 عاشيف نهار عيباَصووأ

 ةيمعأ مى ةممع ا هةوق
 لصالاب وهاذكهتد رغ

 ةضسىفىذااو ةداهنلاو
 ةس رع أردان تل !بيذتلا
 هبتك ما 3 رعمز اة دش

 دعم

 لصالا ىف وهاذكماذعلا هلوق
 ىلع هأ سددهتلاو

 لصالابوهاذكهواساهلوق

 هيفاز ومه ريغوا و مكحلاو
 .عصم هإ هواودهلوقىفو



 اذك ”لظنح نمتلصو هلوق
 ةدامىمدقن وئرش وحلا ف

 ”وإظ:>- نمتطسو طسو

 يكتم هأإ
07 

 (مطد) مللافرخ نيسلا لصف ااا

 ناروكتا فرح مرسلا هديس نبا حرخاول ,تدألا ةعسهقصونءامدلاولاومالا ف فارس الاوإ

 تاو دمي ضخو #3 اهمارسأ 25 ًأنطعفف 3 ىذا دو لاق رسأ عملا

 ليلية مى رقم لبالا تءايوُ ريدا رهو وعلا عجو مرسلا فارعالا نبا عابسلا نمنئارَلا
 وك هع 2و

 ةوسأوزغصأ و انزل نمب شاملا درخأ [نمتكدو ع-ضوم هنمطلع ه هيعرلشيو زك

 م8-3

 لسقو ماع دوسابمو هنأ نيوفوترغضوت را عوج هاناهنو رفص يذلا فو عزو
 نمبر ملا ثيل لاك يامر ةفل م ذلاو بيساعملا نم ميظعلا ٌنامرسلا هاو

 مولسلا لسشم لب وطلاو مرسلا (( مجرس هه ادااَمْرَس راما لالش ىالعت الل

 ديزنى د علاق لب : وطلاعطرسلا مط 29
 ود اها

 | قرط :رط هيف هعرك طيس د 1 عابر تحض

 ظ يتسن رم ىلا م وشوك مهد

 ظ عساولا مطرمسلاو مقر امتع مولا م طرسلاولب وطمطارسو موطرشسو مطرس ل زو

 ًاوهوئت لك علت ىذلاوهل بقو قلو منج عم عالة بالا ريثكلا السيفي بلاغ ريسلا قلخلا
 دقو*وش نلت ىالاوهو ب دمالك فلج رلا نملا وألا نيل مط رسلاو ليلو ادنعقالث

 هتيصورفو دوسأرصخ فلا ومتلسسلا ( مسن إلا ةسازمبلا لص مهضسي تال طرش مددت
 ونألاك نيون. الاوهل يقودون أر طشوه لق مساس نمهناك بيلا دوسالاوةعبر أنبا

 ' بوني و هلا لاق ماهسلا هنمذتي رع ؟زومهمريغمساسلاو متاح

 اتفنتلاو دعبلاهلْوحَكي 5 ةروصت ملاطءاشاذا

 |هلاجوق معزولاق دنقلا اهتم فقي ىلا ىستعلا نم وهو لاخلا ارث نموهة فيتو ألان

 مساَسلا نارعالا نبا ىسقلل صينيه مدحاو سلو لاق ريشا و هنو رخآلاقو وش الا

 رعاشلالاقّىرشلانمىوسن رد

 مالا نمد ةلاكب نحأ - هلع موقلا|عيهأن

 ماس ترعلا ثد دحلا و فيلا مالطا مسَلاوهمدَمكءَدربإبلا م 1 (مطم)
 2 ف 5:59 7

 ةمطساو هكوطسا اونوتشلا و غلاة مد وش وشف مشى نمانلا

 ظ عب ومانععداصلابامطصالا ىورو«امطتمالا دلت نمتلَسَو : * ةبورلاه هعقجوهطسو

 ملطسالاو همقءاتلا وتاطلا نيب بقا ء:اس أ لوق وع 6 ةولاق بقلا ىلع 10 اومطاسألا

 عمم



 هان". مر)  مهانفرع ه نيلالسف
 هلوقمتشو افرك ذلاريثكلا عدلا وقفدُلا "انا داو ردشلا عد تاو بغتلا عدشتلاو ٠ ع 3 . , .": 5 - ما 8

 ىح الو كاوةَشْهَألا هف تعقوىذلاوفومدءامثدللا لاقت ا اًمدألاَهئنا ورك بالا ه|
 ود هس دنع وس ري وس و و نع مم

 «امودسهن درو البئمو « دشن أويس عضوم ف مولان مومو نفد اك

 موق نادم ن مة دم ىهلاقبو مودس ىضاق ايضاقل لاقت رص دسنيسلا مشب موُدَسَو

 رعاشلال اق موس م 4لاقن مضاف ثاك طول ظ

 ممر مهمود قف هتك *ب ١ راسخ طوام هال را ة ظ
 م 0-1

 لاق طر لاذلاولاق ملال نو وهاس دلال باك تاو ات ىرهزالا

 رموةر)ا
 لاق ةمعملا ل اذلان موسسه ةسنقناارك دىر نال اقو عمصلاوهىد _دعاذهو قر 0 ١

 ىدن,لا كارد ةرعتش ا لادلا
١-7 

 ادكهنورملا تفلاخوهلوق ميس ىلع نو كاتو #* سقلامح نعظق ابحت عطقت ا او 0 |

 ىرينص# ها لصالاروه 0
 آ ٍموُدَسنمة موكل روج أو» لارا نع و ابان هنأ ة29 ع >2 همو ماه

 مهيف ط وأ وقوشتم سو مو ريدقئافاضم فذ نأ مهد تأ !نيهدح لمت اذهولاف ظ

 ل رمح امودس نكي نأ ىناثلا هححولا ودكلع مف هللاامهكلغأارإ ار روما :ومودس|مهونامُب دم | ظ

 كؤواملاروح ماكو همسارشش دملا كرهسفاكلّم موس ناك اولا نامخالال_هألفناذكو لاق ا

 .قاثلا تيار رعت ةزهن نيافشتاو |
 موسوس وكلا فولو هادف ئقئَس مل 0

 وهاذكه مكلاورمع هلوق نيسلاتلمها ىرغزالا 0م مقلاو رع نيدوعسمةعقو ىامهلاكةرادنباىلا امهبسنوأ

 صم ما لصالا مهاوقامأو برعلا مالك صاصم فب ئشاههوجو عسب نم لمعتسسد :لخالتلاواذلاوناتلاعمأ

 رغب سلرهوللا اسهل كلذك و ىمعاهناه.فلوقلامدقتدقف لاذلابموُدساضقاذها

 مهلا لوةياببارغا عمت هنا ىنارغالا نبا نع قرعنالا كو .: م 9 ىسرافةدسسلاكاذكوأ
 هدف ةيودو ٠ قوم سر

 ثيل اوريو مأمرسلا كارعالا با اق اروكتاسرسو أموض» آظ95 نومامرض قرا

 ةداوم ةلك مدس ىلا فرط وهو للا جرم مرمنبلا ىرهوملا نا رود فرط نلمس
 0 ا

 دا عرمسأ اموغلبلا مه لا عساولر زمااان ابعت

 قا اومظعتسااذام_هعاوقهنمو اديد_كاوظعالردب ريرثالا نبا لاق قلخ علا

 ريذلا ةااربنك هنا ةيدن رينز وخيول اقأ كذمام مرمم عسو أوه نما ذهل عنان لعافاورغصتساو
 ص صج مهل

 4 رشع سماخبرعلاناسأ - 1؟9)



 ادكههدرب ايلا مدسو هلوق

 ىذلاو مكحناول مالا ىف

 "رلمكتلاو بذسهتلا ىف

 بوصو همدر سوماقلاو
 ّق ردياف مكحلا اممحراش

 عيوعم هأ

 ةرابعدذه لا مدسءأمو هلوق

 عبارلا اهيف سلو مكسحما

 وهل مضلان عود سوهو
 طومضم طقف لصالا ىف

 هرك ددقو ظيضلا اذهب
 ىناضيأ سوماقلا حراش

 مضلابدطب ضو تاكردى لا

 معتس)ا جلت« نيدالسف_ 11
 ا

 و ءءء هدد

 تاكةسو ىأب با رغضلا نم ع هولا مدل مود كا ليو هللسنلاناميهتسا مع رحأ تعب 1

 ٠ جاهاذا دعي و هفالانب وهنع لاضف تلق نع ري ىذلا مدسلاو لل الا لوك ندم عل او :

 ةيقعنتدنلولا لوف وقدنم و هك تق نع يمدد رادلا لاو وح ريق

 7 4 وى شمد فرد( 03 حملا مدسلاكر ره ددإا تعط

 كف 5 3 1- 0001 ردح

 -نارعو ةرحى رق 5 ٍمدسمسودسوأ ع انزلكو لبةمنبالاقو
 - ذك” دب

 52 3 وريم

 ةلوقب تصكلا ىعماناو اضنأمدبسمو ريد صنعا َنعَو عاف: زيها ريداذا تا و

 ا م82 2 هامعهوع

 بقنالو اهفريداللا ارغز 8# ةمدسم ىذاغحأ كب تصدق

 ه 5و

 قتالربحلا وهو علما .الا اوتار ريدواه ر بهو نتا رز 7

 لاك جامل يا لسفامدتا رم اس رقود ومد ست ره ةقانالاقيو و
 دكه هواك

 هيام سجس طانتغتيىأ مدس لذجرو قعلامدستلاك ةنقع زيدا

 لاق يقرلاباَبصلا يد لاو ماعكلا
 ب - ه”دثرل 75 روض سس 54 ى:837. -

 ْ 1 | يي 1 2 هولا نم نكر لاحدقو

 417 «© سس ري ا

 ١ مود سمو موظ_هوهف ادراة نانلاةهطتتقو ىنارغالا نبأ ن قم هثركابلا مدن

 ٠ 3 8< وو وي وو وبا جس ى ع
 د كلذ غيلاودحاولا لءقدقو ماش ومادس أ عجلا اووددتم عود سوم ود سو مالو مالسو م دس عأم 9

 ا 'ةيرلاوكلاقردسكمةتضوءاوس

 مكان ضاوح نموا * اذن مى فانك او ١

 معلا 5-5 تارا اذ مداد لامت أ دارو هلوقو
 -ّ س

 و ىو و هوو 2

 | هرم تي مدسةيكرو لئمقثتلا هيف لال ١ ول 2 5 ونوس عحبنوكب

 "ىنهقفلا دعو اهْتتْدا

 ”ارفصتايخرلا قالا مدس « ارو ألمان نمو ب .!سععام ناوامن مني رمي

 ظ 0س ءارلا هدشن ا ممذّسلا المو لاق

 ٌبيدصو عما ننال فاه اهنكتتامدلاةيلاماذ

 لطخألالاقتو
 و هر 5 و 0-0 9 وو م5 ة نو

 < مه "1 و

 مدسلاو



 ا (مدسسإا ميلاف رب » نيسلا لصف

 منان بأ ثيرشج لوقفاول |

 بدكم لا افك مام * منول ةعءاض د ةردكأر ظ
 و* 9 ا ّ

 ةنبلةيمامب و ماد“ رج «رججو اه "زب هع كن د هيدارأ و امه راسو !نطق ةوأفف هوص نم نيلئث لك ماّضْلا |

 : ىشعالالاقةَسلَ ظ

 سموم و لو)ل هدم دو و

 امدنء ب سدءا رج هيما 5 ةَطه دعب براسك تب
- 

 نبأ و وةهبسقت ىلا دوسذملا نم وهى ندع 1 و تيكن أى ىردأالمضالالاغ

 نمىانمسلا ود ةوسالار عشا مما ارق قول سر منيل ماكس اعط مام بارش فار ءالا

 يما الرمل لاقبالةزج نب ىلع لاك ىربنال اق ىلع ًالوالاودا يلاتخلاب رضي ىذلارجلنا ش

 ف م موو ةيضصو فد

 ىراخما ترا لد شنو درا را ياعلي درو كا ا ْ

 اروبلاالارزاداالورعاف » أراض د نإ يتيم

 ل لوقلاب هلي تام و هتنغأ اذن الفرد ضي توف ود والا مما ودا ويلا ويصل ظ

 سس 8و و س2

 مصل اّلاودوبس أ هوم دقوردقلا داون مشلا.مالاو ىلا وتشمل

 ماضل ؤلاه ماه لاه كاعمام تاقفرع انتج تيل لاقرب نع ىمضالا ىو زوداوسلا

 يروا د داش فعمل ىنور ع نحو دوهدوسعأ اجو مك لينين ا

 قده

 0 ءركلاب مدسلا (مس) نين ردا هيلا صسما ءالا نبا دوس ىأدهدنو

 9 م

 مدابت وجهد ةرسكلابم مدسدق و نش نار عم نرخ ليقو مدن عمم ليقو مهلا مديلات او مَدتلا

 مدس ل دزو مدل نمد و نايا تأ .ًروامدانامداسمنت از لوقت "سو ش

 ءأ

 دلصأو مغلانمىقعلا ريغتملا ءانعم مدا سلام وقلات مدان مداسلج 3 اوقىف ىرابنالا نام مدنأ

 ةمرلا ودلاف ةريغتم تناك 1110100000 نمإ ظ

 رورو هاى توا

 نياكه يطل يتايؤح امواسلا مون لاقو #3 روغم ضعنو ما دسأ ند 3 »*

 يملا مدسلاو صرحا مدسلاَو اال مدسالو مه امو بارشلا نم عنماذ معو

 ئثلاب ع يال عساي موو البتار سستم همعهاسدلا تناك نمشي دا فويشلاب |||
 ىف ظنا لوب 2 9و ير

 ذافا مير ديتلبالا فلس يعناوغ ليقز جئاممدسمو مومو ملوك لذيودي جلاد |

 ذ 4ةيييقا 1! يب
7 



 1 2 تس سدس هي 2.١ س.اهل109908هل
 ةشاشدس سل سل سس سس

 3 نامصتالا ليقورمشلا نم بْرْضُتامصسالا اغا أاطخ ا ذهو همس الاف مضلا:نامصنألا دوسالا نامصمالا لمقو هاوق

 5 .ريهز لوقف مضمالا روما مَصسألاو هان ادوسالا نالآطخاذهودونالا || اطوبضممكح ا ىفاذكهجلا

 ظ
| 

 مث رم عو سو ه< قدس سوءس ةذرع -- همرسينص» ها
 دوه ستيم جاهبس دن 35 ةرعؤ +3 نيفادا 0

 ةغباتلال وقفودوس أن رعب

 وصرنا ادهصساب * انضلا عم بون وصيام : 0

 |: صلع هي سرس ع [
 ظ قرمتسال صوعحا دمدسأن اًلَكمَىدَِناَب ضو قاغصلالاكو ىرهوملا

 قيد تطول زدت فحسب برا دم حدو داولا ما

 ريغخصتوهامكمو فاجأ ل جرد! لاق هتعدقلا ىذر باطاتنيرعشي دج فورا اوهلاقي و 00 0
 ”ا اء

 تدصْت محن اوءامسلا تمص أ ى وعالابأ لزاما جو اودؤشأ الكل يدار اوم ١

 . "ليحل ه ةقَضَْدَف ةفرطادشنأ | ومساج وديدخلا نملك ةمصملا كارعالانب اهءام

01 1 27 

 يا م اينو يكسو عسضوم ماكين ءوداد ا قراطم مدا و لاق مسسلاب تالا_عنم

 ديلا نالكلا
 -3 + 7و < ه م سد 9 ”- مدرس

 | يسوع * تح دونر وخنم#ا

 ثددحمنمو حبلا سئإونواشيدحفو يتم عقلا مكن هت وو نيك كير و 200 صف

 البينو طع فو ةميضت عصب هودوُملا اصليه - سم ةأر راق

ٍ 

 دقوةمضتوذ مكس لبر و وحل و طئاغلا ئديهللاهنعل نسما قر در نمو درط ىلع همممْصَم

 ظ | وبنو وزرخاوناعتلاو شب رااورعشلا نم ماضسلاو هيلع مصَستدِقو بضغلا محلا رمرفس ب

00 

 لعدم لالا نادصدتلار هناك

 هليقنالانارسفصيهناوضوى وهلا قا نبدا ىربنبا لاك

 نونا نموحلاقيوعساولالتالاوهضانب نهال يشم يدا معت فل الاو + ||

 نوناذهلاش و ءاهلاةماضمدتدححاو ىلعالا شي رلا تحتاتنآناك امزئاطلا شد زنموهلمقو

 | توه دلو ما ناوي ةرننملا ليلى ماضي شير وزنا ثم سسَلاَيكَناك تالاف ظ
| 

 ا



 اام__ مصل: مهافرت م كيلا لضف
 دقو وغرام عبو وربالىذلا لسا مقنألاو ثلا ل ممتد كسبت ةسةوت

 لاق لبن اعمل هيهبسنشت رعود 5 ةارطالا 2 وطقرو هلرحصتت ميما وميذ زم و مم
 العو فمي ىذهلا ظ

 ميلا نيحاَوفض مو شح 5-3 دس لع مار هنأ ىح ظ

 عشوما 3100 0 قسادنلاو بام شاق حام لا يشءانمسلاءامانه مصل ليف 9
 ةمصسلا وزايتتلاو متل( معن ( ءار وصفا ةوموحاسلاديز راسك 6 سينلاؤمالاق | دس بو زل تدع

 ةنعالملا هدحقو مص اوس لكو مصمألا بارغلان وا داو مصل ثدللا لاق و داوسلا |
 دمه حد »و

 غو لوقو لادن هابي شكد لمئات رذ أ ثيدح فو مالوم هنأ هيتماجتا | ْ

 رمادا 6-0 3م موا ضاقت

 مس هول 0 7

 7-1 باد شن وانو
 592:99. ير طومملي. وه _ هلع ل

 0 انمِلفْط بنل * المس .. (نيوامحس

 نيكي صرع لوقن هن 3 نمسا ىعم ىلع شد ًاوتانرعلا امهناو فسار لق ظ
2 

 باصأ لو ين اسال ماكو يسم |

 مكالاوو الا ف تيني طينة |

 لام حت عما قناتشلاوقشب رطلا لا بزقأ نهر ريال نشات ظ
 م لق

 ميكو 35-5

 ثكنملاو نابل ضلاو ىضتلا تبن تدل مانو او #2 مددو لد ناملصو و | . ١
 .- مث اغا

 6 0 سلا 2

 هزيل ةئينشا أ روض 77 رلالوطةَمحسلا ل وطناك نع رر وءامسسلا فاهقوف لوطيدناالا |

 ار اذئزواجو: * ىوردهَحَر بحرا ال لاقالنصأ ظ

 1017 1 ًاءاشللا سا * صم نمنوعْراممَ ةق :رطلاكو |
 و سس

 | را ةغياشلاد أ ونا راّصلاومصتلا تيكسلانبا

 راسو مسن نملك ام * * انباع عيد ٌرعلانا
 نام سما

 لاق رولا نمب رش ناميصمألاو ىةمسم وزو هل مءانيظيسل اوأأ|
 غر ءوم ةءومع و

 كسي وهلوح هاو قلت «: مسالا نامت ”الالاالو

 هنن ابعلاونأ مُعْرَو هب وبنسءاكتي ءاملاوةزمسبهل اركي لج نامل وناس ظ

١ 

 ذيدشلان امدسالاو هلوق
 يفطويضموه اذك ةمدالا

 ةزمهلا ف ريسكيلا,مكسحملا
 حراش هطم_ضو ءاحلا و

 تاكردتنملا ف سوماقتلا

 صم هنأ ررعطاهمذب



 (مجتب) نزن: عئافرش « نيسااوازلا لف و
 سس هس

 ةنقو رعم يقف هو ايهجعءاملا لب ودتالا م < برآلا 1 "آلان :سدأو لاه مب اوما را

 ْ ايلا كدولارغعجو ا ندشنأو اف

 اوه ملقم لوصف يكردملاِف صم * هيا ئابشم لركن |

 ْ د رخال ايلا نكت يلا سيخ رعلاو مده ااونألاق م - زألكنمىكوربو

 | لاه ليللا,نملا ت توضع يزلا لا مالا لانكا نبذ تلق زخوءاؤنمهلام ةاارصمو

 | (مهن) ءابرز امنيلعت * .هبو رلاف با ارعإلا اهيل يردي لادل شم ميز ميمو

 نينا 7 !ةنيعةملامل نمار ميسم نيل لاقي بينما

 كاتيا تاع نعت و الت م و 00 مم « (ماس) 0 6 هلمهملانيسنلا لسفإ) ف

 لاه اما ستى مابسبال هللانا ثد ديلا فو نش هني 5 موسوس اسواما أسف

 ا ثيدخفو نصصلاو لالاذم اهيلا يل او هرلاوهو ولت هلوق ل ثم اذهريثالا نبا

 د ةوزكملاو ىَدآلا عاونأ ن مدولُحف لدعم قط هنأ ىأةما اًمالورفالة ماجاك يور عوز

 3 ري ع

 ظ ينلا لعاوادبوبهلاتاةشناعشي دحنفو يفض لمد نمرصتلالى رصطلاودولاو وردا

 ظ ريثالا نبا لا ةدعلاو ما مأسلا مكيف تافيلالت وهماعمتنا ىلص

 أزمهلا كرتهيقر وونشلاو مكتب دنومأل قئاماقو ماسلا نمازوم بهم ةياور قءاجاذكش

 انهللانقي ةرمصش مم أَلا (مساس) ملعأهشاو هعضوم روك ذموهو توملاهءنونعنو
 و موه لرو و

 هتسالا مهتسسلا ىرهوملا (.  متس) هرك ذئسوزومهنريغ مساسلاوهعاحو ًالاق زيشلا
 # وو تكور همو - 2م

 اهدي د اب صملو بيوتا ايا مجلاو عمنا نيعلا تحت 0( ةدئا دلو

 لويق:ترعلاو رطملانم مجاسلا كاذكوا رثكوأ نااايس وعملا اراك هبي
 ي دو 2 هع 7 ةهءسضفع ا © مصاص د نا

 ْ موعم نيعأو عمد اميل همصمو مصب اد قوام نيسعل ا هسمصم ايت خس

 ظ 00 0 . هنارلا ركب لالا فضي ياطقلا لاق مجاَوَس

 هسهس و -ٍِ

 ب لا اتلاف. : ىذا لمس نماهمفراون ود

 يضل قارطملا اذا ممستموهف عمدلاو كاملا م اوما موس نيع ل نحس 2 هلوق

 هدرؤ او دعدسلل تدب نم
 , :نكبكأرعشفو اهمادتلا اد لاف هثيص ا ذااما سن وامصتلاه رطمتي الات صو رخوعما طابقا غسل

 ا ميسناو لاساذااماص+ وأم زك مصسإابا عمدلا ادنيعلامح * ماب و نيفلا مف 0 ةهدن مفك اولبسأو تناي

 ا اهماهستاعادلئاجلاى

يام تكفا عت ري مدي تيخامأ ْ هيتنعم هينك 0
 ١ ةزوطع ىأ ةلمورخسم ضرأو ناتو ن

 7 تمعاو



 0010010010212 ا ا ا ا أ ذ  ذ | زذ 1 ] 1 10[ 0 1 104 | 12 1 1

 نب بهو نب ن حان سيقوم ان ركل الاف سنع قبنم ناوخأن امد هللا

 وسو اح

 ' اًنيزالرم ايا ىذب #2 حاولا ٠ : ا ا

 لي لسور نويل يزال نقب تاناهتلارمم :.: ةمقيقرأ

 10 (عز)“ ١ ” مللافرحا نه: ىازلا لدن

 ناذللاامدهو ضيفني سبع نس ثر#فسا نب نزام نيةسعبر رت 777 ريو

 اهبمفو شل ةراوذشلام هلام ملقا ةأرمد انو 1 1 نب تحاخ عردأ ||

 رعت سكلوقب ||
 :اركلابىزصرملاتنذو .ه ءورصاتب نامت او

 نىلع لاقو نانا دعو أ لاق نامل ف ىربنب لاق مدو "تفل ظلال

 ركل وغلا هلا ل هي

3 20 

 لانا عاتب تراصو تق نري |

 0 9و مو

 اعزتنا ةراكلا ايد #3 امتع مئاعب تدصأو

 رهز لاكن ةةتتدصد تعرب رحال
 وه. .

 مزاه+ جوعا * .اهنش اوَب عوف ص ىهن تلوعدق

 6 را 35 رولاخ نبا لاقو لاك «ع ميز مسكت اذدكر ركرع « :رعاشلال ويعد

 مم يس ةف<

 ع م ١
 مكمع |

 نيازلاهسنعقرف :رفتتدارأ !ليقو تابالاو ةماعلا لوقف لف انيزراصَرتو ظ

 معللا هل ص قاريسنلا لاق راسا ىذىلاةدسحا واش تر مق ريشقلا حا ألايلثالسشيدارأو |

 ْ سرفوأ ةقان ماوهلاق *عذ رادار * ناَوناَذِه 5 يدا شو هزاعتساف |

 يهز إب بع دمصق وف ةودحمءادتلاف رحوودعلاباه مب مطاخي وهدأ||
 مو "ن١ |

 ا

 ١

 1 رص"

 رخارلا ئعاهانا ولات نيت رباح سرف 3 5 0 78 11100 ةرنملا جلا ظ

 هأتلاوةفزعملا فرص ال سرف مس اميز ىرهوجلا + مزئدتافدَنلا ناو اذه« هوي ظ

 0 و

 وعزبال عرار عنو ةقزقتم ىأ لزانجتررموا طابا ةراغلار < زلاوةقرس فتم عزو ظ
 و م هرع

 م>زاريعب تعمم ئلارعش لاق 8 ىذلاوهومدماو "زارع رجالا هل بلابل

9 

 بج ه١ يف

 ئادك» نينحناهلونفق
 سس وماقلا ىف ىذلا ولصالا ٠

 ىخنبأ



 (مدهزا) ميملا فرح »* ٌىارلا لصف ٠ 1و

 ف ود, مهو - هَ : جو ا
 ند نشجولا مك مهزلاو مهزلاو ليجلا اوماعتلا متن ممضعت صخ ومش 71 نيوسلا لاقي ا ده نمو

 اريام دولا شحولا نب مريح الامل هولا لدقو :صاخهل نسا هنكلو ةموهُز هيف نوكب نآرغ
 «#ة-<- 9و هم

 ظ مدشلا حار ر 0-1 ةمح 2 هز ىهفام هز هدب تسهرو يغو ملاك ٌصرالا تندنأ أانلسدلاو
 ملا ج

 لاق مهلا ينكلا نمله يفوز فاعف عال, .زلاوادريغو ةيادلا قيصشلا قايمعرلاو

 مهلا قا نلااهتمو نونا اثق * اهرب اود وكمل بقلا مق

 1 ةيغتو أ لآلاو ريد نامفديتذ تحت نمدأولا نم .رضيعنلامقزلاو 4 أ دوليا هازو

 نائل هَ راق همه رمل ايل انتا اوك 5 ةوادعىأ هنمها ع امهنم لاَ

 اهنسبرقد وفعلا ذه :نماهريغو  نيسملناوأ أنيعبرالا مهر زاوكا رخو انالاهيبلاو د ريستسلا ىف

 نئانالف تم هنرداونلاف زاهمهاز ونيف الامام رعالا نبااهغلس كواعان ادليقواهان ادو

 نم ازخهتموديداكال هلسجقلا طظو ريل همام و مها نع ل و رعولأ هبتعا رحزى أ اذكواذك

 ورعو دشن ازاماهُزإ مكن واسعا مهزدقو هب هيلابنحاذا

 14 هو

 ماها يلف ىلا باتل #3 ماعم نم ةرد قلخلا لدوره 3 ماهيعَبدم نارَتسم

 | لاوس رقالو دنع لمس ذلا ارم اولاك هع ربل يويجلا نزلا هتسونديداكمال ىأ
 ىو جحا اع يارس

 امزالماهل ناك مدت نم 0 معز هاه دما ىونلا بر ع

 ورغوادشنأو انه قراغل هاا
 معو يعومب جو يمهقفذم ا  ةددءصم

 ش ٠ قي اهاينصقحاكتتلا دنع 5 ههه اوهسدن تلج

 + أ قمهلاشنأب نمور نعبلك مدان. عبري نمذوخأ قلاع
2 

 ظ هاج مث مهعم لكأوأ هظحلا مال راوطع فازوا نحو الام ءوقمستقا اذا كلذ لاقي هَداناَمهَ نطي

 ظ ءادعلا ىلا ذيل جرللالثمب رضي لئقو كطح تذخنأو تاك اية ارفونملب ا لةتاذدم

 ' ليي فزيت اكو سرطتو با لافواعبسشناكاذا امهر لجرولاق ناعبشوهو

 ا عمت ثأيلداعهلا عا َن امهر ىطءأفار رو 7 رخال رنا كاذو هنمهسصن ذخأ دقو ئتلا
 مون | 8دمدس

 مله مدهزلا (مسنإل ناعضومنامهزوماهزو اذبت روزا نحاصللاقف نشانلا

 | تيرم مرو مرو مدنا مدطرلاو مسا مرو لجل ئبمدنو ىزابلاح راق و رقصلا

 ا رياجفنبا ل وق هنيقو ليو مدس سرقل مس مدسهز ىرب نب !لاك مد هر سراف لاتيه راق و

 و هسه

 ١ مدربا كاولتلا 0 ا يذل علاتولززقأ .

 تامدهتلا و



 ذأ (مهز) 1817 ملا زس «ب ىازلالمق

 ددسعو اىوردربملل لماكلاف ولاكن اس تببلا اذه نا فرعألا متروص ةيسشاح ثدخبو
 م انكدلاوغلاف م ل امرك ذد هب لدتع ىلا هنلؤق نع م د و 75 0-5

 نباح لون تعمامأ
 هسا 2

 رك 3 0 5 يطير

2 

 9 ها - 4 هن ندا عر هو

 عقار نمط زار فردوللاع بجنن 6 و مد 5 0 ب 5

 5 موربب < هيما م9 ه8 ديال هن

 اًنعْزأوا دعو عد نةمو د *َ اهتنسل ةروصعاهنا لل
 هم ا سدسوم , جما ركموم

 دشنأومهيلاةبوسمبرآلا ل الاو عوبر شلع نيديسعإ متراوْي هار ءالا نبا لاقؤوب
 م57 هه ' ا وهيوموؤومبنةرهم 2:

 تسلمو نع #20 * دي رأى يق نعمان وو

 معمم )7 و

 مهارغتنييغصتل نفل ل نبال لماذ هالوعبلا نمي لبالاءنه لوقت

 طوعا هز رز ملطونتمنوت ملعب رةموهرلا (ين) هك ىلا هَمَكَرلا معمكش)
 5 ىديْتَمعَر كلوقرد_دءكنر أَ همة رامطلاب ةموه:لاىرهولا

 نم شمراا كت جوجو حوجانثءدس فو نيم مدلاو همست ى أمهر ىهف ةموهزلا

 هاث عد

 ةتملامبرلا همس عالاوا أه موحز تدوم فتح نم ضرالانأدازأ مهم
|] 
 0 حولا ماغي اناوثروع 2 |

 ةعوو# 8 ياك وقوم و
 0 2050 :زلاق تارت و اهل روستو طولا

- 

 لاقوة ماتمَعل ىععةمدسعتمدعو |
 و مه هو 0 / 9 21 1, د 3 .

 قسوزفةدشوميمهرا مم :ليفصلابالد موكل يزابوووب ظ م دك تأكد ١ ا . ده 1 /
 هب * يو الأ « 00 أ .8سهوثذ و دودو وه

 الإ ضو واقاورتوا] 8 انلك نتانزوالامة دبل رشد ا 5

 هلبقواشحو قل يق قب نما دئاض

 ع هس ا تسود عادوا
 دع يح

 ةيضدا نس سستسسسسسسييييس_س_سسسسيسسصسس7سسس سئس يي 2ث <



 (غن) ملا فرع « ىازلالسف ل4
 ظطهطكيمحرحمم«ا

 لان شام + قالت ف يلف ١ ذلوقولخ م7 زو مم
 لاف ءاوم جب اوةعانماىندمنال فتم لاتلعاو فرم ملا با أنْ يو عل

 أ دلوقو :تقلا# ىلا ةفاضا نمد ”اكهملاهيسسنت را لافانمةديعوأءاوروعجبا ىلعةفسلا |

 | قةقلعت هام زقاشلا نوع نذالا عطقنالرش نا موشوم لق كلدعم .ءىلاعتا هوضموهاذك اهتعرو هلوق

 سوم 87-5

 ةرهد ني ةرهد لاك 72522 الاوز أ تعذلاو زيسعلا موضعي صخوابتيخ تحت ايقاط

 دوب 3 رذلملا ني نامعتلااخأاعسلاءامزب ذم نيدوسالاو بهي ىلا

 ئء 3 0 2 ل < و 2

 اعز هزاع اياست تهشأ او * قوام ميت زر

 اعنا وانديىد تعمل ناف عايج ٌناَمعتلاَ وذ أن و

 ارضا ر زاتبللا همسات اهتم زا رك اردن رعلا نبذ ضع مالك نمولاك

 اليكولااضيأمت لاو ةريعلا داو ملام دالم ئهست ا دلدَتْما ةمعللا اضيهكراونذالا نم قوها دك هدالم ىعس هلوق

 يىبعم حا هررحو لصالا
 قرواهل نذالا سر لكش ىلع تن ةيلطجسةت هلا ةابشلا هما اهل قروالةرصنةمزلاو |

 يل طفح لولا ةاورلا نمةعاجاهرت ذدق' 41 لا ةقينح وأ لاق و تاشلارثثنمىقو

 لدقو قنات ةقاعتمابةطونمانالدلا نال لقو اناليلا هبقلعملارهدلا عَدسلسأ َتْرالاَو فص ع

 ظ 000 اوجد مكرألا هبىدو لاقيو مزج رتىف كلذةماعمدبقتدقو ٌرماريد- كاوه

 | دلا راو ةمالعلا ةعالالصأو هَعَر قانوغوَنورعلا ىفأ 5 رجا تفي + دالاب

 د |قةوقيوستموألاف هنودامعتسااىأ * زل نوني وق نكلو 2 لافتا ماو

 76 ةمركل ةمالع قفل عجذلاع زكلالبالا نم 0 مر امنا لطابلنالا اراغص هنا راكد هنأ 1

 | موهقلا وصمم يدلي :رلاءارغلا لاو ركل دويل عريزعلا لي ةتلافرمإ :للاوهفىدلامأو

 ظ 3 اجار ةرزاشلا فرم موللاورمشلا فرعي ىذلا مب هلا لس قومهم سدلو
 ع - 5 922 4# موز 8م و دو

 وه ىئامصللا لاقو دعلا دق دق أهدر هلو هع وسعر راس غردبهلاوهو ىزعملا قواحدنع

 مهرو7 وةرو ) عود29 ةدءمص ف هر 7 ع و

 : هننلا جاتال مهنم سل موقف قيما مرخاو منوم ىأ أهروه عزو هعروهعرذتعلا

 ال: سدى

 ناسخ ل وقهنمو هير مهيف هناك

 درعلا حَدَقلا بك ١ رلا فاح طنا + مثاهل آف ا
 قم ا

 ىلهاحىب ىمنَعلا يطل رئادشنأو

 عراك آلا عدآلا ضرعفدي زا 3 دانا همام

 اللسلسعحع

 تدحو



 ١4 /غل) 2 ملا فرخ ٠ ىازلال سف

 ا لا 7 وزو مهد
 لمالانوهادك ثكمعلا هلوق ثكسعلا ماؤ ملا ولاخنءالافو لاق مزامزودازو رازقلا نع مس دولاب نحو

 هويععم ه هررحو دن أوداعزلا | |

 تدوعم ©

 قودصبدعلاْمارْمَر فيطلانم 9 نوح قرف قرفلا“ 0 ََ
 1 هى مودم دك ءود ١

 رعاشل ى ريب ادشن ومالا !ىمدقتدقوةقانانامسا لطمعو مّْرمْرَو

 ١  67هٍ ممر 04 8

 ا زمر ىيدس ىهف « البد تاعسعت ىرامتّتنا

 رجح سو لات عضوم مضلابزو ظ
 مو ال م

 كانوا افلا رع *«مزنع و نشد امح ناك

 مرار 2 طبلخلا لع زرع ىلع ن يسع رو ىشثعالالافو

 نع فوطغم هن الف بلا هرطذو لاغير ننال ةءوتقعالا اهاوه ناك ”املوقي ظ

 فاو بانفلا ىف + امصلاالا كلذ ناك امو وهونلبق تيب بؤضنم |

 نتدع_سرئ فرب هر ىةرظن بز ىنعم ىل_عف ىهمصالا اورىقوةر امنا نشل رمز لات |
 ا , هد 399 ةةس

 هتلكد 5 ركل هي رتاج لاما كفي رداونلا ىبيذهتاارخ نب سوأت يرد كنأو كلام

 2ةهءوس هم وج يمدوم وهو ى موب لا# ه0 4

 رشد: امى ارط أ ثددرو هعمل داهنرت كو هن رمد ريد ؤ ةمز مز همز هرو هيه هترصتحو ةلكود

 َقوُهل ارا نال اقتوةمصتلاناملت ناتنهتذال انكر 22( تك كدكؤ ميلا |

 ءاتنزو قول ااننئزو هلوق نمدق رش مامهو قوُلرامسهو قواد لا ءادرسؤنالغأ عم لولو ظ

 وعركلا لاول لا لانش 1 ره لرتت وهنذا عطقت ىذا زل ورمل اوه رح ظ
 2111 ؛ لبالا نمي راو

 نونلا نوكسو ىازلا من مساةمسلا كلت مس ها يلا لع_ةيامئاوذعوألاق نذالا فرط عوطقملا | ظ

 سوماقلا ىذتقمو ىناثلاف
 1 ظ

 يدعم مأ ىازلا مد اهلل رس :؛ .*نذالا نمو دّدي نأوهو "لع ءرلا دالباعطق ةىفتامتلا نمرجالا ٍ تنيتتاك | سوماعل ا ىدمصمو ىناملا و ا
2 

09 

 1 2 75 نذأنم هد ى و * ةعزلا ىرهوملا اهلث.ةاضئملاونذالان مدعطقلا كاةنيبتنأو#و ةعزلااهثمو |

. 
 وه اذك ةاضفملاو هلوق ق 0 هو ع هى

 هررحو لصالاب ءازو ةزهقانو م مزمؤ مراو 2 ريعت لأ ةد لذ ا لرتيفريعبل 1 1

 تاذئأ هقول ةنئاشلا نامقاثد ددحقو فلنا فا نوكيذا للا تغلف ١

 قدنمعلا لاكن ننلَملالاقْعلافكلذ نوكيامناو اهلةّرالنأضلا نال ةعركلا ىهوةَمزلا ظ

 نيبال 805--: عع ىووكءهوو

 مر ىوح أه و ودد + اءاقض سهم سءاجو 1 1
 م عه" ء 3و <
 ميرا َبْضصاُبأظ 5 عيد نسايم ظ

 0 لا ىرلبالااغرلا .-1[لسمقو هقلح فنان وع م 7



 - (مث) . ملافرع « ىازلالست 0018
 أ بساٍكباوتا اوذمالا نم عهستامثالثملا ف ينغملاومْرهَرو مرمر ةباحدقو ىسوْلا توص

 0 رلا لا هذين مزاد ملكا نفح اذ مومو عتقوو لكيم
 ظ 7

 ظ 5 مرام .زلا ىددع ءرئادهك ده * يراقب رسل نيد

 55ش هءوص حئانتدعزلا منوم دس دءرلا توصةمّرمرلاو
 عي وسماع رمز باصسو مضغ "ولعب ملام دعرل نم 01 ءونألاك

 ”عومؤم سرفودسع وأ كلدْنلعُمي ربانزلا نمماظعلاو فيعض وصي :وةصعلاوأ 2

 ىلذهلارصو أ لاك اههلتا وصأراثلامز :دا نومنف بطب ناك اذاهنوصقىف

 هنو رلاف م زب تول فيلا ونا بضيز قيق يزعلاو» بضاشرانلا نمراوك مامر *

 ماجا رسكلابةمزمزلاوشر ده بالا ترضرتو توضدمإلا ْوَرو اني نيزعين بلل عمست
 ظ ةديسملا ناك امةعاسملا ىهلستقولبالا اوسانلا نماهو كو نوسجلاا : اع لانا نوم

 ظ لع م م امهدحال لعمل راعيجب امهتمت ادقىهدالانال هي>اصنمالدب نيف ردا د ح أس نلو

 نبا لاق مزمز عج اوميحاص

]2 
 د
 ظ

 تدوس تبت

 صوص بشع دج لكن ع *ب عزم م ز قادئاَدا
- 5 

 مُشْمْدَعل 00

 تاو ياو ربطت 1 ويب ست ظ

 نوم 95 ملا تاسعا ريونم *
 و سه عمور هه ى د ”هوودع م

 اهمزمرو اعماخن 07 #3 بصِعس راف نم ممديصدق

 0 ليالا نم اهب( اوةماشلا, اوبال ليسن تهل
 51 8_و

 ان را هرب : اهتاكيرم ضان 0
 ءامو. ةراكلا اهتلحاهمو زمر 03 رعاشلالاتوروُيربا لسن موال سقت

 ةهوم 2 نا و م: وءهس و ويه ءا|

 - سسيصموب هيه 8ة مسا

 رابع را اتش“ 57 لن وَلا قس 58 وشم 5 0
 21 4 امو داعم ا ها تاراذك هضنامههاح

 متو نيذعلاو لاني نك اذاٌمز هزومذاوذو ماومزو مومزءاملابقيو ,بلطملا ب _بعةريفح | ١ دج ا دودعملا نال كلَدو
2 

 0 ا ش هعصم هأ ىرتأك
 مدر ا



 نسدلو تاؤلبا نم ام هريغؤان رسغواف رمثبهذ ف معلا له ءاقأت ريسغىلا فرم رنا

 2 رلاو مس فف ورغملا مام رافاراعبيبيزيخبا اك راك مما ءِرلاَن رضألا نبل مامز كانه

 ةركسلا دخأب بدذلا زيدل .زهس أربع ز مودع ًنمدسأر عفراذام هفئانريعبلا مر 1 و مسسكشرو ريغ أ

 لاقي اعفا افي امال 11170 وهسأ ًاراهيامفارييأ مآ راهم و اهلمسيف

 هيلادتءاذاهبلا؟ىثل م يالا و اهببهدف "لضم مدزادق لاش واهم درا و تنذلااهمز 7

 دشنأو ريسلا ف مدقتاذا لبق ومدسقتاذأ مرمر :ومدقتلا نم لهف مّرلادسعوأ

 عدنارماذؤ مرو مازوهفركتو ماذا هفنانلج رلامروا ”هزادفنالابمرنأوأ رص نان

 جالا لاق ريكا ع نممهفؤا سم وقوربكتاذا هلك
 م نا مامج سبا 8 محمص كر سود تار شيم اذه معز عا راسل

 عفارىأ ماكي الما روش تان قانا رقلا النا كيذا فو ءايلانعر ره ةءرعشفو

 مدقت مد هفنابعزو عزت أ عازل جرمربسفتى ىف نردخلا لاق زيكتلا مَرلاوءلع ليقجالهسأر

 هاو كاش ىأاذكو اذكناك امهم م .زىهجوىذاوالا ولاقوت أ "00 هزقلاتمَّرو

 ىلامعللا نعرذلزوا جر يه كأمرنالف ب ماو اةرطالا لمعت سيال ءارأهدمسنبالاق

 4 3 دم وى عهكدملا عاددع ا

 مامْزلاو بدرقىأ ممر اهراوت نمىرادو براةمىأددصو م أد مزوصأو ملاعب دصقى أل قو |

 نع ىح لالهلا*(هسأ أنم يمر و قالا ىلامل نم "ليل سمزإو عاملا نع عفترمل نيسُملاذَِم ْ

 هدغوأ ةمزاوخلاة لاق نو تاور رشا رع فدانا مالا وبيذوتلا بلغت |
 ميمنال الاف اهل 1امعاك ةيهالءانرنابقرخلا عم دق ظ

 1 عضوم اواخر رشا رخآكف لالهلابل الان م صمت اضن

 هربدت توصهنكلمهمالكىف ةفلاالو نايسلانوانعن بالزب ردو ْلك الادنعجواعملا |
 مددموص

 اذا لعلام وطي رارختسلا نيم نلاو ضع نعاهنضعي مهضاهقواحو اهيئانف أ ْ

 فو مهلك ننعم رجا مالك ةمزام مرا ىرهوم لا لاق هفقيظموهو لك الادنعمالكلا فات |

 مالك وهاك ةن 7 سوما نع مهب واس ءوجلا م ىلا عدح ًاىلا نتكه نعهتلا ىذر رعت يالطا

 فاسأ هن لرقم قالا كشعب ىذلا ومش نبتاَبقثيدحفو | قوص مهلك ًادنع هنولوشم |||

 2 ملا نايلصلا لوح مهلاشمأ نمووسهفيداكبإل - وت توضةَمرمَلا اقف بلور ظ

 ةَمرمَرل لصأو هما ضر ظبالوئّشلا لوح موي بزل الم برضب كرما ل ضف نمنايسلاو ظ

 ىف هردص رضخا نأ هلوق

 ساسالا
 قدعيلىوشلا بدخ »*

 ه ناخملآ



 لصالاب ضايس اذك ()
 انك ههاجحت هسشمأ هو

 تدحو

 ايكالانم يلادتإل و فلان 1
 5 سوة و «* و ى ع- ى-و 0 8 5-0

 لاقاولةرااماَمكرا اموقلام ع ودش وتق ديول شسضرعىاأ ولالا

 هوغو أويس عقترماوهلقو ىلا بهاذلا رام« ١ او ”الزافرومالااولتجاو «يبجاعلا
 8 ه مى ع 5< ه.مو

 تم م الزاف تدعي دق ىلا تاكم د مهنمةخانملا فافخ أضرََ ع لاك

 |داهلام اوبؤدق بستاق ض اذا ل سرا لاي واهريس ىف تعفتترا ل.“ 5-0-0068
 ظ ِم م الزاواعا رماولوةق أما مذا 9 اعوقلام "الرا ىرهولا تطسنا سلات الذاو عبقت :ةرااذا

 : | ىلع توما ضان هال أ فيقوء اص عذره مكاو تف ء يمل

 ا ظ 0 0 ا د (مقانإب
9 200 

 هَ هيوانبا نعت رافال رجلا نيسدنمو اضل !|ئربننا .هموط ربا

 ظ دشنأو فيفا مرا اناا نالاقو عيرسلا مهلا (مهلن)
 101 52 ل ةاويب موتلارستج اذ 5 مهتاكنيذلان يسهم نم

 ' ظ | قل عج ىذلا ليحلا مام لاو زاعجلا ابا .زااومدشم رفا هجراوشلا 02

 ش ناو ةقانلاُتعرلوقت ماما نم لفل ثيل املا باج اقواب نطور

 | قدتيوئنلا طيملا مامزلا ىرهولسا مامزلا هيلع تققعا ذاريعبلا تمرر د صم ملا تيكسلا

 يمس دام لعنلا مامزوامامزدوُملا لعدة وول قرط ؤيسمزو اطل فلز

 ٌدايعتاك امدارأ مالسالا فم ارخالو مازال ثيدحلا ىفو هت عبلا تر ولعتلا تعكر لوَت

 دالة قانا مامز رامز سف لسع فقالا قرن وهو فونالا مَ نم هيولعشي لمثارسسأ ىنو

 رعاشلالوقوهي

 ْ ظ ينزلق وسي ناكر ايكَتنأر دقو معا

 هديا انحرم نرخ 5 اهدنا همر همطاخ

 | مرو تداوسا عمت 9 نارعشلا اجاكنينكاسلا عامتجالةرو رضةزمهلا كرك اهّمازنارأ

 ةيمعتملا فل مأ ل وقوةرثكللدد ثلاجا

 ظ مامي سلا لحأ لادا 5 هيانز راج هس

 | ٍناصملااذضشاتع رلا ناك تح شو نبا ءةاهفرصو بالا عب رلاٌكلم تدار
١ 

 ظ ةلكرمأ تنم هقْكنْلاذا امنالاع بطل رباه اوق تلق اواو عوام زب هفرمضصبف

 اح غ0 ا ]كك

 نا
 هم



 0 4ا)  ىللفرب م ىارازم

 عارك نءةريخالا فللتلا ل لا 07 للا تسد ازا, تبشا مفاطال مالزا اهلل بقا هئاوق رمل

 لا مالزأ عجلاو فالظألا فا ىذلاغ ٍ ملا راو رغب فالطابلدس تر مالت علل ظ

 ْ هَحْأ امدَقلا تلرأَك 3 الز ضرالا لعل

 شفخالالاق ورا حلاو رافد او حاّدقلا مال ربا ووش صحتالا مخلة همك 1 الا |

 نيالا رايب 0 لاق 5 :رعيهلا ثردسىفو ل دحاد

 هنع فك بهنلاج رخناوهنأشل ياام راائع رنا ديره وأ
 اراللا هب قاعتملاوهليقو رملاديدشلا ل قوديد._كلارهدلا ل سقو رهدلا عدلا الا هلق لو

 لطخالا لاعتهل ةعبانتةيمظوُممارانملا نالكلذن ىع-بو ةغيلاعتو انانكاو

 عدا لْالاديَلَءَ لآ« ةزيكوكشمنك رواش

 | لراْلا لا نموناشلا ماه ذخ أ نفطونمارانماناءانعفنزنتإاهلاع ف عدس مالو

 ظ ظ ٠١ ساد هن نسامعلا هوى نبالاق ارأ

 0 ظ عدلا لرآلاالاةلوك الأن ما 000 27 7 ظ

 ظ نأ ئمقادبعنب بما نبرصاعت شاب ىال وقتي رماعلاة عب ني شلا تيب ليقول

 0 لاقول رمل ولا لاشي دلك علال زال لسأوبالك |

 ظ معلا رامون 1 ااا سناك ظ
 ظ لاح ىلع :رهدلا © اثودي ربامتاو ادبأناعذجىهف نسال [طةسيالءابشلاو لوعولا نارك ذدقو |
 0 | تافوووا-1كلذلاش رهدلا كله أ ىأب عدلا 5 الا وعدا : آلا هيىدوأ اولاكوةدسحاو |

 | ىلع ريغتيال لا- عقاد رهدلا نأ ءانعموا دن هين ؟ الكأ 32 0 الأ همن 1اللاقيوهنمٌّسْنيو

 | ءانالا / لَو عارتنءامهالكروةصلأى |لمقو“ «ورالاءامرلاو نبال مدس ادبأو هفءانإ لوط 6

 | «مولزملا بتلك ةبياسو لاق هن” الما مو وهف ضوملا ثروة نس فأن غش" ”ذلمأ
 77 ظ كث.لا و راه دا ىراتومالتألا رم ظ

 فور اهنَب ربو قاس س أوما عمم ٠

 ظ هبفلصالاواعرسسم هذ ىأ ”لراهرعتالا نبا لاك +. نعلاو اهدنا رافدامأ 0 هس كي داحس فوت |

 | ضبق مزال | قوايقيغنت فلالا فن بف باشاك مالزا هلم ليقو ايت زمول فذ
 مكسب ا, م تت#أ ا  م اسس مسسيييإبإبييبيييبيبييبيسبييييييييييححبببب 4



 عرس أ نال ساوفأ ١
 "لمكت ها

 لإ. مافزلا« فال سن__ ا“
 أ 5

 ةدعطق ىأرخلات رو اهتوسواهفورح نملواعملا ورفاتملا تذخسأ دقئا ىترلازيهبلا فخ بش
 لردع قوزع نمدخ وكذالك لبق ةوةلْزدمعل ا وقل اذهو لاك ىلا هّسلصاو

 3 ع ار ا
 ا ! ربت انزل زماصع وهكتغنصو هدكدجأ و رطادا 6 و لمح دق لاقي و

 روك ذا قتماا ها جرد ىرعزالا اخ ؤسنف كد والثلاث كأوزيز لازم زغتلا

 تردفلءمالَولعماو هنو ممأا يلع بوتكم ةيلهاحلا ف شيرقل تناك مالا ومهعضومف

 0 ال ردا ا با هس وتب وسو

 ماعم رآ ناار اهوا رز لهحرلا عمتك انعر نقف خذ

 ىرعشالا ئم رنا ديالا امهدحأحرخأ
 5# هه. يدعو

 مالا لق لم ضبفيالو هاش ت صئاربطلا وبأي ظ

 كرام هاو ىف 5 اًمستكم م ا هير اع

 ْ هلوقف تركسلا نبا لاو انام نكرر الفان نلاقدو

 ا و272 مع

 ظ مسالا اوان ا * ا ازد

]5 77-١ 

 رمال ليو تسل ىلا ةأرملو شهلا ف اذا 52010 ةياعا

 ماك م8 س51

 هيلو فاضللا رعالز دسعلاوعاولاوو تار ناعيا ودع مر وقددقم لثمة لزم

 وهي وزو ع 2 تنم مثه<+ #9

 [وق هناك حد علا هم_كثر هناكءاتعملتق ودودخ هوذحو 1111111101 ازوهلزو

 ظ اذهنانقيددعلا دكدقىأحاصعلا ف وةمالا كلذ وةرك لاى كل ذلاقيلاق كاسللا نع

 ل | هاو هتاعمانس كروب وس ادوات نلخلك ىءفل.قو اوذحو اذكى أ ىفاانردسعلا

 أقسم عت :نلاوعاذغلا ئسلأ رملاو ةكاريغسصلا صولا او درا ىارعالا نبا رعصقتلا لجرلا
 هول وك

 < 5 راك مالغا ساق تان“ د_كناآواهتعز :ردقودَْز ىهذنذالا ف تناك اذافةاثلاّقلحىف

 ندالا فتناك اذاونإَتكّراهلو طرقلاك ةقلعتماهقولادىف ىزعملا وكت ٌةَلَرلا ثلا لاقو

 ولاول اوتذالا ف ةرط عزوطتملا َح اوامر وءالز ىئالاوءزأ أول [تعنلاونونل هكر ىهف

 000 010 سوا ىذلا لالا نم

 7 .و<

 مالزأو هت هّقلا مزوه-عطقفأ آنالذشأ ًارتالف) دز لسمك ما 1 رل_مءالز

 دتححم كت تسال 2: - ه2 اج يااا حل هج ص

 رقبلا

 م يس مس ١ ١١ا 2-0



 ا ااااااااولللابب>>< ا د هل ()ذ) ملافرع «٠ ىززلالهف

 لاف مينا ماعط وقل ةرضملا تازئاشو نونا ال نا وكبر كش سهلا ظ
 ىامتذتال الاف د 'وعلاَ عاولاق دمعابب مكسفوخيتا موق "لا ةرصئ امو زد له شد درق ةريشمعلل

 هحوأ ةثالث ايف نيطامشللو لاق نيطاسشلا سور هناك اهفط مطل فرت ةرصشا مما

 ةذهاسشلمرغ تناك ناو جيلاتف وصوم ملال نيطاسنتلاَنسو ردصقق همام نااهفأ |

 وفو.هدحولا حاس انسب رضناطيشلانا ىناثلا اهي.قناك اذان اطيش سأرهناك لاقمف |

 د درأن م ىلإ :ارعا ىف اري ة سفح وأ لاق نيطابسشلا نمو قر ىعس ميمق تن :هناثلاثلا ف“ فرعلاوذ |

 ةريثك اهق وساق رتاغكا اهلا ونال ودم رولا ةربغص ارغب مو لالا ةارسسسلا
 ةوووص ا
 نتف ” ءاعط لكموقرلا و ا وول ًاروءاضين ا يرون لدتا هسروعادجف.عضديرواهاو |

 اال مالا فترات ولا ن مترطق ن أور اذلا ةغصفو اضن :ًاهنعتوءاطلاةفقرلاو عت نع |

 كيد دب ملا مقزلا نم لوعتو لاق مجالس فهيم رضا لافتا قيقا

 رب مرعب سب

 ءادإا ىسعل سضدرالا هلوق هك ومك دذو ضزالا مك لاو لا 0 موه مالا مورو ايفل كيلو

 ) ااا 395 ١ يوك زموهفهللا هَكزأو لجرلام مك ذو فو رعم ماك زا ىرهولا ب هتف وأهلا | ظ اكنلامالاةءوهففورعملا

 هنموك ”5؟تنالاشالو لاق ىمصالا لاه كل ذكوذقلا هك زأدقو موكز زم لحرديزولأ ٍ يلع

 مكر نمذوتللاب ماك اوك اموًلاعْاملاةبالل ومو منّلسُم لعبا لكتلذكو

 5 زنالنوتأ رملاو لخرلا دلورخآ نك < رلاودحاو نعم مو تالفوك رلاشلااوهو بكر زلاو
 دشن أو كاز ءالا نيا ع نع لنا لاشك "لاو امهداورخ ١ تاك انا

 يرد 7«- ظقمض9و سور

 8 لما اردنا لثم * راوتر رانعةكز ظ

 :يكلسزكى نمد طفل :مأال أ ىأ راق لاوه زا ءبوتسينشاو
 س انكر هاي نلاقي فارعالا نبا سيرك كم آر زغير ظ
 أ را ىره وللا مالزآعيلباوهباعشإ رالىذلاحّدقلا لولا زل 00 ةءوا 6 ةموكؤم
 ظ ض رعاشلا لاكحدقلاَك سراب ظ
 يحالو لبا كاريس »راك مالُئاهساقم تاب... >1 3: نيل
 اهب هوه اقتسي لهاا لها اكل مابسلا ئهو مال آلا عجب اوىازلا ميذي ل 1 كطدكو نات 1
 هع |

 دل نو 1

 ريالظو ارض ارسل ةمزلاوذلاقاهفو عب نمذخأواهرادأ ىرلا ل ومنو ءاوسيدقلا0
 فير دقرةدامىفمدقتامو ||| "رفا مردود اسر * ةعيقو تارك نع مبلل نضيف ٠ ا طبضلاو طظالا ف باوصلا تا 200 1
 نا شاولا د يبا

 ل ب " (رمشع سماح برعلا ناس 38 20-5 (51١

 تل



 (مقذ) + ميلافرس نه ىلزلا لصف 2201
 ب دو مم حسم

 ةمر هيلا 2ث و مط 6 14

 ةاالجر قصي وذو أل افو امنوتميلع نيضغابص ىبص ىبأاذا هنا ىأنهروج ف صب
 قون نيب ةقان ىلع" ةكمملا

 ليفلاك مع اه ارثذمسميل هنو ن هندي تعاج واخ

 قبلا اهنتكج ىلاهارفذ مسوامنا واهتد حو اه>ام [بلضاه ع + هعنمالا لاق

 ديبل لاق ليصفلا نك
 هم و

 اع رم نعي قلب مريخ ىلع 1 غيض! نرتب غلبأف

 م ليصل مغر و مالكه عم نكن /نأو ب بْضْغتلاَوهفءا راما اوبيذهتلاءاراابكؤربو

 | ىازعالا نبا نع عضومةسمتروعارلابلسيقورث اليمرو ناسللا عمومي ل يزوا يف اننتج
 ظ 1 تغزىىذلاّت ملا ىورو

 ايار اح همام و نمل موقلا نع فار انه

 نم ؛لردصو كحيل د ةلعردلذنمئلخدبال (8) بلع ةب اور ىفءابلا جرب وهو

 (مقن) هنيغضو دك كلوقك لعب هيه داق ىف عقو ديزوأكذيغالومخت والو كش كلذ

 هلتباهوترانا ميقا بديس نبا عالتالك ماتا وورق هلعسلا مرا يرخنالا

 9 دورس - و2 زد سب 7

 نإللا برشةرثك مهلا ومهي وكرم لعسفلاودحاو لاو ملاور و لاه
 قنواهقني ىلا وعع وهوهيرشف طرفأ اذان يللا نالقمق راقد دامك "رلامسسالاو

 ميقزلا ويزور يفرم ماعط مسا مول كرهومبا ٠ ءاباهتعلب ى اولا هّمقْزأو هعلباقرمعللا
 اعط وول ةرصخا و لا هبات : المنا انغلب .ولاق رانلا لهأ ءاعطم .وقرلاوددسن با هلكأ

 | موق لاخرمل هيف هكتم نسق دال لات امرحشل انهن لوو اقف ىش رقة فرعي يالا

 انلىاه ةيراجالهجو أل اقف رملي زراعي هرذاةغلب مو لاي ءرقأ |نممهيلعمدقلج رلاقف

 قلاعتو كرابتءلانيبقةرخ الا قدح انفو ذقت ولون هنمنولكأ, .اواعف قدا دب زوارق
 نيطاسشلا سو رهن اك اعلط محلا لأى حر ةرصئامااهتف_صقلاقفىرخأة با فكلذ

 1 رشم نم تاعاجس ةرصشلاهذهر ؟ د. نتفاف ىرعزالاتآ ارقلا ىف ه 9 وعامل ةرصشلاو ىلاعتلاقو

 رخاآ لحرلاقو انيسقرمتي راد لاقفديزلاب رمقلا لك [ الأْوقَرلا فرعنام لوجو, لاتفةكم

 ىتلاا قرا بلاس ىلاعت قنا لاف :رصشلا لك ًاترانلاو ركشرانلا قنوكي فيكن ي-كرشملا نم

 ناكورافكلا ةنتفالاةركشلا هذهانلعجامو ىأنآرقلا ىفةنو علملاةرصشلاو سانللة متفالاَّك ار

5 

1 



 02 ١64 مما فرس « ىازلال ضف

 رعاشلال اف تيد درع ارعز يغف معز 5 ؛ و عمطم
 وم 4 00-3 2 .ع 2

 معزم هزم ريل االو ىرششلا هيفا * هرهظّلح تمرد قة يرد ظ

 س )روس مث ءدك ع7 هءف لص ه' وبك 2 ْ

 اا يي ا :ك شح معرو ا ا ءزم سهأو
-"”ّ 

 0 ىلا ارعانا نبا نعاهتدن لوح لط شالا تراوزانل

 ثيمكلا لاف نذكلاو مع ءارلاو قداصلا وى 9 ا وبذاكلا ع زااو ىعلا مو عاللاو

 بذَكَلاعماَو ولام 2ناكاو اهب امد امك الااّذا

 مءرلارعشلاقو بدعم ام رع او عليم ؟لوغتنر هلاو بارا نأ

 ىدغالا تن ىؤرو لولا ىدعمءّرلا ثوكيدقو ٌققَحالوه ةكشباهفلاقيامرثك ا 5

 اوعفر كنت ”الّدقداعةحئراولا نوصي دس و احو ويس
5 
 اخ وأ اكو دمي "الةقداض انت 1 0

 ا

 2 را 5 دات 000 هانعم ىرشُرلا لاقو 000 امهنع 1 7 هلعنانلخف

 نش تيدقلاف و رافهسالاهحو لع ىأهتتاتارك ذ.فهلوقو ثيداحالا ندهنقثونالامى و

 00 يي وس ودلب ىلارعتادارأاذ ال حزلا نا هانمعماوعَر لج رااةنطم ظ

 اذكواذك اوعَر هلوق نمهضرغولاهن] صوت وةمالك مامأ | هه امس برا ىضقي 1

 ٌُنع 7 اوهمفّتنال اوهلد سال شدد فاوعَد زلاقءاما وةجام الابل و : ىلا ةيطملاب ظ

 سافث مالا منع 2 رةراخمل اكد دد>ىفو هل دس اذه ناك امثد دخلا نم مدف غالبل البس ىكءنسلألا ١

 8-0-5 ريشلا سان: ًاداراوأ هءلعةاكلاو دسحلاةيلغا عسي افالم

 لجلاو ع 1( ليكولا ىنعماته م 7 .ءزلاو ريثالا نبال اك موطةسياع منعت رسال

 بعت عم بذل اكناذا لح رام قولا وحرك كملصالااذهمزاوو ام

 مالك عم بضخ اكل ديبعو لاو ةقاملا تحت طرب ةغ شامبو بشلل ا

 ل لا فيعضتوصُْلا هي لاتو مفنإلءالك عملتو

 معنا سأالا حاز اور اطل نمنْوَْبا اساور هنااا

 ىنأز الاثبات مالك غو مالكب بضغلا مع عرفا لمقو |
 دلو ملول اذا لع * امعيتالاَو ةطنر امن هةصاق: :>: 844 «خ 65

- 

 ادكمعزو معزءاوشو هلوق

 اذهب مكحناو لصالابوه

 ىفو امهيف ىازلادو طبضلا
 ىءارلاب سوماسقلا حرش

 ىلوالا لئماهطمضو ةناثلا

 هءءصم هأ رردافف:كك

 خلا بذاكلا ىمعزلاو هلوت
 لدالا ىفطو.ضموهاذك

 امهقفاوبو جحفاانتةلمكدل او

 ناو سوماقلاقالطا

 مضاان هحراشه+بفهطيض

 «ععم مأ



 ادببو علا عزبه معزملوق
 امعفنو لق بابنه ىنعملا
 يدم هأ حابصملا ْق

 اوت

 (معز) مملاف ارح يالا لصف ١ ةراب

 5 8 ت7 7 هد و

 زحا رلاكافايقناهينأسانلام عزب ىلا موعزلا
 3م 2و 2 1

 اموعّزوأءاقثالاةصلخم ير 35 اموهلا ءهكةدلبو

 رخ الا لوقدل مو ىربنبالاق

 موعرلا ىف ةلاهالا َبلط نك دعسل اةدوم نماناو

 - أ ماظنلا : هسا * 00 !ء كاراصقتا زحارلا لاهو

 ليقنيوال أصنام رمل اغلا موعدا ىوضالا ل اكو ايش صادقت هسا

 اهلعس نخ ةمزملا ىهورصذلا ةريثكلا ىهو مصشلا ”ليلقلا ءوعرلاو هنو ةوبالىأ ما سنالف

 ٍ ةتمءاملا تعز ا اضب واهحاصلاولاو سانل اهلك ًااذاىلا ىهوةموعزلا ىهفمحشلا للعلا

 || اهماتسف نأ ظاذا هفانلاوأ صولا تيرم اوقفالامهمالكف مَعْرأ ىنر لهي ولاخ نبا لاق

 1 ور بكلام زل واعر تدلع ىو ْدلاكمِعَر أ لاقيوامصت

 ] هناثأ أوىلاعت هال اكو نماضلا مراغلاو لكلام لاو مراغسعت الو ىضهممدلا ثيدش قو
 000 0 8 و 0-0
 معردياناو هنيشر مد هيلعهللاناوضر ىلع تي دح هدو ل _ةكهيأن اوهانعماع.جاولاف مير

 م وهم #ةس ع مسهور 29 هع همم

 ٍ مهنعملكتملا مز ليقو مهديسو موسي د موقلامروككأذَ اعروامز معزا هيتعرو

 ه 23 5

 زعاشلا لاق ةماَعَر معزيةو ةمسانرلاوةدايسلا ساروا عمباو هرم
 اًمعَر يدها لع ءاوألات حت < بارو :راذا ب

 نينو تازلن سر 5و هل فلاحا هما دعوذلاوأ عرْبلا لسزقوحاللاةماراو

 مالغالة ماع :نلا دارو 5 عشا ارسال دما دعربطت هيبالوتو

 ثاريملا ل ضفأ هنايدزتغهرسفو ف ريشلاو ةبسساب نرلاو ع ردا لا لات ضرع لانا هريسف

 اعفشهلوقو ةئبالان ود: بالا ىلأ جالسا اوعفدثارمملاومسنقااذااوناكهنالج الساد ربى قو

 عزان الف حال لاوأ ةدامسلا ىهوُةماعلاامأو نيالا طل ثمرت ذللثاريما ةمسقد رارتوو
 ةرتتعلاه عمطاتمتز واعز عر مع ههنا زختلابمعرلاو هب ةصوصخ هذا مالغلا اهيفدثرولا

 معزه سيل تيدا برواس: 4 اهمْوق لق واضرعا مَع
 لوقيف هبلط أ نأريغنم ىضرتعا ضارعالا نما هرعإ مب ناك ت يكل! نيا لاك عمط# سل ىأ

 هبقت ىلع عج رغاهخبأاناو مولتفا كمأ مسهلتقاانأو اهبح أ يكف اهموق لتقل: أو ا مقلع

 وح

 ا ظ فعلت يزف الة علا ولة متقن قمل دي سب لكلاةمبل نان
 ا ديت

 ط
 ع



00 

 هع , 2 2>- صح اك م :
 هاضأ معلا رسفملا ضع لاق ىىدح اودعس نان ااورفك نيذلا م-ءزىلاعتهلوقكم : 8 1

 : 0 " لوقت وهنإ لاف برعلا لوقت مثهلاون أ لاق سرس ءاورو سام نيورعتدباضيأ رت ذو تلضلا |

 كرزون ولا دسم ْ

 ساد 00 انعدصت ادع طشلخنا لاق 11 م ا

 | 5 (معز) ١ "ميلاف رج « ىازلالصف

 بجودقت ااه ديه ناو + ىد دراي ن كرش ىف تلق ا

 أ 08 ةغياتلا لانو نعناع زاو

 هدو ءعو .2-

 ع رام سانالف هوم انا كاان را وة ىدول

 أن ورلد نعم نوكب وادعو ند“ ولاقت ينجو نت ىهعرسفانه معز
 ربا رو 1 م

 ا وةمالملايودغت وح و رز «قيرصي نأ ىدر رلا ىَنطلذا :و

 مدع ةرادابعلا كاز زارا ىلع * انتاوتكلهناكدَع لوقت

 قاطلا دي نو لاقرك ذااو لوقلا نعي نوكتودعوولاق ىعجبانهمعْرو
 هم توم

 يتم وسلا ةرئاذامو 1 3 اوجزيعذلا اكان قهلاب ٠١

 0 2و ف

 فوم راغلا ف ث دجى موف * حار فانلا روفر ئئقم ناكذإ

 َتعَملا لاك هريقىلا شْتلا لع افعله لوقين .نسسوع شل ناعما

 امص هريس اس وى مس سكس س

 مم نءىلامو هذَع فدا 0 ترقودقئ دس مالكو : ىديعلا

 ٠ ايل ل

 معزا 6 قآل هاج * ىَرالاكل تعاصتف

 اورام لاف اهلع سانلا معْرَلا أزل اوُنس ع ما جيجا لاقو
 3 وعش نشلشع نن هادبع يمل يملا نا نجنوكب و

 مدوم ه7

 معلا بدك انمرامالاد اشر 5 هنأ 0 دقاهرحش قذف
 ٠

 هو
 0 رو تسب :ونامكلاى :وس له عال ةعبس رو نس 7ع تان و نطااىوس لةحنال تسلا |دهف

 00 م راهي ولاخنبا نعاضيأ ىربنبا ىديورسفام ىلع اذ ىوسامول اوقلاىوسلمدحالا ظ
 ومد)

 وو .٠ هيد هاف ١ مما
 ىكأنيةممالك 4 ردنأر ذو ىدعألاةغبانلا تس ركذدو نت ىفالادمعاهف ىو لاف .بذكلا |

 وصمم ب»

 اهيلاد_عتمفلالاىأ اهب عقاو ل فم ءزنال معز عماهو هتذو لاق ع مقلالا | ومب كسف ف

 سو قءعل م»و

 لق وئدبالا التاب مسن بتوئلا غلا و لبالا نم موع ا و ئ ار ىمو نت ىخانعمو |

 ديس

 . هع



 (مهنز 0 مالفرب ه الالب 3
 ًاطمصالا ىاررلا فن دنا 0 دن) عال ةبالاع ءا ردرالاو عالنار لا لمقو اهيف

 د 9

 مقر زءاهررلا هنا لسرقثأ أرملا نع ةقر تيد شا اذاثمللا قر زالال+رللم رز مملاةيقاودازاممو

 نبا 06 9 ةدئازميملاو مقمقلاتحت مراجدسي مقرر انرزبرعلا ضءبلاقو

 اورفك يذلا معزا هت تا لان نإ بذعلاو لا ني مذاق مذ ورءاملاك ةفانبكر

 معرلوقلا تاغلثالثمعزلاو منزلا معلا سه هللا ذهول ةفىلاستلاكو اوُنعسبنانأ
 جدت - "وقال يل

 2002 ت9

 يبارعالا نبا دشنأو الطانوكح, نو موا ناكر 7

 همم ه دٌّق ,.ث هل

 معزام مكي ركزصيس 0 200

 00 لقا ذا ناوية بز علا ل قت دمسشاللالاكو
 و مه

 ةدهرسفتكادكولاك نالفدع عرق لطاب و بدك هلغاردي لفدبف كشاذا و قحهنأ نعمشس
 هسعزهعزبذكلا لقو نانا مع ءءرلا لمقو بذكلا مواوقبىأ مهم ررهَنلا ذهاولاةفَةب الا و )و )وسو ير

 وسمع تس

27> > 2 

 هلوقو < درااهاف تاب مامهلا م 90 ةغنانلا لوقامأوةب زا معزلاوةبمتمعزلاو

 رولا تارشبال واحلا دوس هلوقك ةدئازءابلا نوكستدقف قارب ع

 رام

 اتاعاسإلاانلبشأم و ىلاعت هلوقك دهشدنئىدعتاعاعا دعفدبث ىنعمانههوعز :رنوكدقو

 ٌثدحاذا نب درعلا نم]حزلاى وح هل اوقدر ىلا بهذب كنان الو ل عرالوا ذهاولاهو

 ازكه تعزو « هنانألو ور طسسقل» هلوقدنمو هنا ءرالو لوشن هلوق ةىعالن ٍِع

 يونا خخ دار قرت

 م لهب ملا تيرشْفاف * مكيف لوجأ أنكم ناك
 ل عقونتلذندحاقملكل قلأتر «شلا عى اهمح المع 3 راح ألفا وشنو

 | قعموقلام ءارتو * انعرتاممعارلااهيأ * 22 ءرملاو مس الا نودّنأ ىلع

 اقام ءارماوق فو ام امعز ضعيلمهضعتراصهنادإ صو لاه .«تيلعاو رفاضت!ذا بعاَرئاذك

 همق ممم تس مرج داغر مى, عارم يفر مأ لاقي مالكلا وها. علا ىرطهزالا لاق هءقن ونال
 قي وذهم

 معرب وادك هناا د_همبعز اك أةعرَم ره هلي قل دول ال ىذلا ع اللا هو تمكسلا نبا لاق دعت ةعزانم

 ا ع ىققانمعرلاقريزبا لاك اذكهيأاذه

 لا

 ا ك1 جر 6 ةعسبر نا ئيزعلوقمدءاشنانمضلاو

 تان



 م .7

 امديلم رمانلا ىف د لور 5 همز نامل ةالت يزنَصلاَ مج

 ميزدقف علطقنااملكو عطنا م ارزاو مالوش حو وو ةعسدزو ريسملاا هزع عطقدارأ

 لابفد ريف عض طوفمال لاا مهماع ىلعني نانو لعل ىلا ناثندذ ا ىفو

 ىأ طفلا م ا ذا ىلا هسيلع هيف ءاعاعدم اا ومر *.ددل لاق د ءردح ىف

 ل_>رلل لاشب 58 اللا دهسملا ىف ل !اءىذلا ىارعالا ثيدح هو يبدي اوعطقتال

 يىدعلاق هعطقئأ يغمر , روكا وبَّسمر رادق هلون عطقاذا

 ار دبا عملا عرذ 7 مايدعبد وع اموأ

 كادت لءفاذا اهالاشب الملقالئاقاواون :عطقت افالم نر لاورع ولأ اعط :1اليلقلا عر لاق لاك

 عطقن ااذا ارمسكسلاب ل وتلا ر 1 :رهوملا تيرا تف ا 1و ديف اوَتْعَر رواد

 598 اوزذهلا باتك ىفدب زوأدرك ذعر زموهف بنعمر ارزاو ءربغممدز أ فاىلو ء.شلككاذكو
 96 #ه مما

 ىدعجلادرولا الىربنياد نادت دلوامر زهبتمرز دقو: دالولا

 ”و١ 5م

 3 اعواد 5 هيدر رر ىلا هللا علال

 لامخالا لا ظد رالدقل لذ رز لبر فار ءالإ نبا م 5 ليتات رّرلاو

 ب لا يلا ماقمْثْملاذ * . ةدحاور غو والبالول

 ىجدالا هب ؛ وحن ةدعاس تيد أو هريغهمرَز روم نزلي لاقي دهيم يللا زوالا 2

 لطخالل ربنا دشن امام ن أمر زادقوءازلا ليقىازلا سلا ا رز
ْ 
 لاهم 5 اهعرذأ لبق مش صماذاىذ : د

 سَ اهبل :رزملا فرخ لاك ا ظ

 اهض>الو فكلا طال 5 َرْومداَبفسمتقلا

 ب ب وجب ةدعاسلاةناكمؤ تيا ل لاو

 هه وو رمهت

 , ميرال فورا نم # هبقري وصلا كراش لاوعأ

 ءارلا ون 3 رمل وديسع يال و اداب نمل باننا دلل

 دعو م مه < 3 ةومعو < ا 7 32 ف 5

 ك1 0 ا يقل

 م دهن 9وءروم

 بك نادللاو مووةلللا تحت نا يالا نمةسدررلا ليقو ةيسرافى د ليقوم مولا

 سس



 تانضإ اذا تاسأو هلوق

 بقع بيذهتلا ةراسعملا
 كلوقنم لل أملتسلا
 تياصأ اذاةقانلا تلح

 هعوعم شك ها جلا

 (نز) - مكافرع م ىلرلالخن 6+
 و 3 22

 اهريدغ يق سمأرتد تالا قليلا ةقانل موو نيكستملا نيب ىلا ملا قرخو

 2# ثوم

 دنت ورك أ غرو * اهم مورا ثبات * مهضعيد نأو شل بانت
- 0 

 تمكلالاق يل ردت“ ا

 مولا لاح ثرا ١ قربوةقعاصا لاخأ لو

 مولا لدتا توديرام لع زك /: ميه راقوق اسألك تاق عسب رلاتناصأاذاتلحأو

 ةَجْنلاَواوج درا اذا ماح لا ةراك ننام ضعت عقلا مجرب أمرا 0( ه .ركلا ىلع
 موده و. مهد

 ساو انهجولاو يع م وو ظعنموقلا م 20 روماحزلا

 رعاشلا لاه وحرم مرا مطتلق محامو مح دز حاومالا لالا

 مطتلاحوملااذأ حولا ما * 5-0-0

 اهاابح كا ذكواهغلب اذا"اهلاءاهمهازو نينجا نالف متازو لعفل ارغىلعردصملا, اخد دسنبا

 0 انوار نازل انا تز ره نكت موهذيد كو ماحزلا 0 زملخرو

 نبانع ىرهزالا لاف م0 ءطوو مجرم ناساو مدع سأرو ٍمعدصَن حتصرو محرم

 مكحنا فو محم ناك نيئرقلا ركل, 21و نيت زؤقلا ول شيفلاو فار ءالا
 دك وه؟ سو ىه

 نءمحزو ناسا محا وو ترغلال:اوو كتاوت لوأ.->ا اًرضونأو محارم ىأ

 (منر م مهر فوزعملاو هدب نالاق نلعئاماكح ارح اذكاقاقناهخرخ منام

 مخ لنبات هنف ورا بل اعنا لاقي هدر هلءاعطو ةهيركلا كارلا

 عاب عولتي مدني سوة ف ةملاريثك امن وكب تأهل ق ةوةعشارلا تنم

 هلا نم باطأى هواهلكريسطلا موكل ُةمهَر دا رعاتتتلا و ظفالا ةجبلات روك اللاك
 --3 م9 هيض اهو 2 © وووت ري < 3 ه2 5 مدمن زةءعوص مدد

 ويس يس يي ع

 ترك ظفار عتب وح مرو دشيد-هلاقفدرورت الا نا لاق عضوم محرلاو اديداعفد

 ةتتاملا اه” لاو لاق مكاو ةبانملا ةدقوق_كملا قالهم .:لناىرهزالا دكمب هرقل محءاجلا

55 

 رودس تلاو باكل مرو هربد هرب قبرام بالكلاو ريئاشسلا نمر لا ) مذ ةحئارلا

 9 ه ه0 . 3 + هن . مد

 همررب ىلا مورو عطقنااذا علا مرّرو مزأروتسلا ْىعمكلخلو ند ةَرعَحَو مرروهفامرز

 «ء-ه2عو ماك و - و #9

 ةيوحن ةدءاشلاو هعطقهمززوهمرز اوامر

 اخ وتلا قاناوستدنولو »ع ذك امزاذ ءامح كا اوهالا ىلا
2 



 6 (محز) 2 مملافرح « ىازلالصف
 سمسسسمللا

 9 سرع
 مام ىلعرع ذأ زو بحاصانا هيرو عَرلاو علا ةباغوهو م نم لروح د لوو

 ةداكحرطى أدم رن الفك و ألثمهستهرك أ ىألعالا ىلَعهمْماْرَأو هلعافمني

 ومتاماماووأمأميلسجرل زو ةلك ىثةماَرهسصء يام لاق و لطابمأ ىل مه دع ىردأال

 هنمتيضقو عدأوهوهب و لدقوز زو ع ب رس ل دقو لجامم ار تومو ىابعللا نعمذهايحو
.- 2-0 

 هانطإ ”العنأمزلاولافامأرماسعطلا تروا باك ىف لبنا ىتجاسىأ َسْكَمأَ ظ

 موفكماميأ ماعطلا نه ممم زنالفونب ىراشا دقو كر رلا ادعبشلا نمدتجاس ىأْهسرخأذقو ْ

 ترشلاو لك الاةننشة راو حاصلا فو لك ال اةدش مأرلا وذلك اى ةمأَرمويلا تعَرو مهنس ظ

 هدا فز تستر ئأ هند رحلات نازإو ردم ٌتاماَرالاَ يشل 0

 ىاازلامح ربا ٌتْمار ألام نبالافا ذكعر سيسي نط وهمدأ]

 ليمث نبا هلا ئذلاواعت ءارلاامإ ريم تحمي واداذا حرا ُتْماررمهلا باك ديزو لاو أ

 اذااما :ارإ هناا منكر لنا ىلع لح ااا وب لافو هيلا بعدىذلا هانعع مد ظ

 لمتنا لاعاذه نمنخ ل مشب اوقف حرحلا مار تاكور وصنموأ لاق .هسيلعهبتهرك 1
 2و 0-2

 هتدضعاملامنو ةدطرئأ ةقو لق كلذاءذخأيو هنمّدعْرَي تح هفوج' العنأ وغورقلا همأرو

- 

 د د ءءء

 0 تعص اول 3 ام ديدشلا توصل الودَسأَر

 5 اولا ءار هلا رادلاوأةدليلاو اضرالا تمص دا دار هك يبارعالان بان عجب .رلاةدشىأ ٍإ
 58 - 2 م 8

 ةيفللا ةماكلا نمأي عمستنأ محّرلا ) مجذ) توملاوهو ماوزلانملاتتلا ل بجزلا ||
 ف ةرخمحراخ اخ تكرم و ةسسنىأهجرال اوه دل يسأل و ةماكت س ع امىأ د تي ماكاو وأ[

 سم © موس هه و 3< 50 000

 ئد هل مجرو ه_:مةجزهتنصعاموةملكو ى نك امىااج ز مروج ىلا بموسم :

 ى 1 ارالو 011 هتصعام لاقي دما ةلزنجت وصلا جفاك يرلاو هههفام د ْ

 مرنيولنيإلا دوش تبل س وقلا مترو ايش رد اول مال فوتو / 1

 2 92 ة3ه- 5

 َ 1 يضل هضار س ف و

 موم 2و < هو

 ويعف درجالا نيسلابل )اهدقو نتاوي ا حر ؛أمسيوارراقتمأ
 وءوعأ

 ميزلاو الا نيب سلو هلق مز أرعسعب ءتتمع-ىذلار مشل اق وغرالىذلاوهومكأو ذأ |

 ءاوهأ امذلا رخو مهلا نمامهجر خش نالء الا ناكت ميلا لعجتبرعلاواهتجابلاليوختالا

 (رشعسماخبرعلاناسأ - 2



 (مأن)“ )| "ملا قرح «ىازلا وءازلا لصق 6

 ةلقرلا دوو امانا ىلا دمر مناد ضعلاام عفو نينتكحلاو «الاو رورلاو لهاكلاو

 أ ززاسجلا هيرطتنيم مرا كنوع كيد ؟ءطغ ىبناقةيول اسأل كال ىلع اهم اصاهمسقمف

 ع ١ 7 .

 : وتنوع نبارع ءاشلاةر زامبلاو هفالاو هباتيثيمذ تافه دقزاف نقمداران 5

 : زم

 6 :لعجب مج لا شم ىأدبعأ ىلع 0 دزاجددإ رلا مل ملم نكو

 لو الاد امفورءلاولا عسوْبوقعياورو ىلا دشن اذكهءدس الات

9# > 

 ْ حامرطالوهو ةينيعت دمسق ن مجيب سألت يبلا ىربنب ا لاق بوقعي ريعيح ًاعضوب 2

 ظ ,مدناانكولا عضوات ءاوسولا رمت ىلال لبقو ةبمال ةديضق نن" حالا
 ْ هلبقوهريغواخلا رعالان نا

 ا  لدتتالم كفءاشتاة ديرب مكمأو ريغ متل م كولا 0 هيو وذ 2 هر س9

 الا يرانا ْ ّْ سس ب رلاني لاما مظسول ةوربقلا رلاو

 | ظ يف ب تبخل را ىلذ + 0 روبعلا ىداتغاف ماذا

 لشق لاَ ولد هوطرامكملع أم ل راه: كلع لاق و ةللظلا طالتخالا راهئلارخ ١ لا و

 لجرلاب سر ونهب وطلا ةعاسلا ىهورابنلا نم
 | لاو يعطف اذا

 أسلاك ءروهيماك امن «بتاكملاينالق مر وتيكسشلا نبا «ىمناكىذلا قاسلا رو *
 ةنلعولضفلا وةدا نادر لا نمريسسلا دار راك نب نا لاق عيا بداذ 0

 رخ وهف رلا نمَع َر 2 وكن رلام : الاوحا ادعاللر كلا ََ 50 تأصلا أل وق

 33ج زار وكيذقو هلكرأ لازاساذا بول اقياك ت تقولا كلذ فريسسلا ٌبأدادي ر ربهن اكفرابنلا

 ضسالا يلا رلا نعشرمملا غضون نما ارملاو تالوبلارثك أد نري هن اكفحاربلاو هو لا

 كلدلأو نع ونت كسلا با نم عضرهياتك ف هديسنب ١لاق ضاسلا صااخلا

 | نط ىطلاوهىذلا م. رئابل_ضفلاوريسقلا وهنا مرا حالصإلا هلك ةتلداعم نم نيعرمغل

 زاوربلا يول نيتوالعلاع رلاوراغدل' لايخلا ىهو بارا ميرلاواعضو هب هيف فيفا

 لاقو عضوم مرتو عضوم نار و
 0 م موا ع

 ول مارال * اوعوملبجفلوسأل
 * م 2

 يي ”و <

 1 ور نيف ١ 42و 2

 وه همأزو 27111 0 6

 هرعد



 مول (مذ) "ملا فرخ اه ءازلالصف

 ريهز لاق ةماركلذكر قعضوم ماو: هاسسقوبنامؤ رو ما وزو

 يدبفولشوام « تالا ظ

 كلن مسقا؟نيأز زجاهمسقةناكنينا 18 ؛و دربعملا مهل اوقىلعف مالا قمار ارةسشت نم م» :راثك ااماق

 انناكولامهال ةزورضللةدلبلا اهب تعم ةمنثت امنانيتمازىلءانيضقامناو هيتس لاق ءازححا

 ريثك لاق ماللا,تاّمما رلاءاحدقوثادب لا مداوتك الاعب لابرشنا رلال يق نيَسرأ

 بك انميتنما ارلالام> نمانل ده ثديدقو بضل سيعلا ان لءلخ
 ذو 8م

 و سر

 حا ريل رلا 4 7 و ا و عض ذوم نهر همازو

 امو هلعفأ تمام لانقي هديسنبا َح - ميامى كلذ لعب رياملاسقي ح رباذامبر ريماز لعفلاو

 ا نم مزال سابعلا لاق هنأثد دا ىفو هنماقأ اناكنملا< ”دوهنم تنرامو ناكملا تن 1

 ىأاومارامةيسكلاوفرخ !ثيدج فو . تالاف لمعت سامزثك.أو رلى اول اؤيقأا

 رجالا وهح رات ى أدم رئال لاقيه نيىأاع نع ري رلاق. ىرهوملا اودرئام

 انناكمم 2 زاالاده لجأ » هتاطلبامهنمشناوتا ّقْلاَ

 وللا ىنعالا لاننا دنعن متولي و

 مرا ذرعا 3 اندنعن مَتسرالفانانأ ظ ظ

 عكس رانمواوقىف لوقت يبارعالا نبا ناكو سايعلاوبأ لاقرب ايش زاب او تح -رالكأ | ظ

 1 دشن رلاكد خي فرعجالا هلوقيالء دغو لاق تمردق | ظ

 ىلانَبو تاسع لكم * اتش ارام قنا 0 ظ

 3 انذرلا حرا اوهس.لعدازاذا نلف ىلعنالف مراة و ىنمارامءد شفي هريغو ىف ريل هدير نب

 حال لاف شف ىأ ذهل لضفلاو

 روح رك لع رلاو 1 ت١ يوغا تامر 1 رودعلاهذهّلبقرصعلاو '

 اضن نار عال انا دشن أو همفرصق أ نع راما ةنالاذبالضفلاهملعف رز نماكأ ٍ

 ةداغنال هقوثانع را ىرب 35 ةتسا ىلع لوبا أ >2

 مت 7

 مايياعتم قبدمظعوهليقوروُرَلانم قبب بيصنلا راو ةنانع تاكدلاو ةحردلاَّزلاو |

 روزطانوي تسلل لاراب هايدي عمغاب وم ١

 يتلو نيذ ضفلاو كرو ع ازجأ ةريشغا ود قو مو لاهل جي بار

 ركب تمراب مهاوقىهلوق

 لدالاب وهاذكت مردق
 هل-مأتف طمخلا اذ-مب

 ىنودععم هأ ررحو عحار و



 (مورد) ' مملافرخ « ءارالدف زو
 هدشسشسشسلس>د م- كش لل شل-دشلللللسل

 لافأك نينو ةزمه لثمن دلت باك ناو ةكردلا دن 17 ىو عمت |منال ماسعسالا نمرثك أ ىف أ هو

 نزحت: نيبلا بارغحاصو ا
 اننا ىخأ نوفناضمر روس ىاعت وق كلذكو نعل نيكس ءودهالو ناوعف هءطقت مزتأأ هلوق

 عسجلا لا ىدوءفنك اساهلبقءاهاا نالةنك اسىلوالا ءارلا توك نأزوعالوة سات ةكرك وه

 تاغلن فْئنفدوجومرغغاذهولاف نيف رحا عانق نوكنأرغنمل_طولا ف نينك اسسلا نيب

 الواو كا ذءابسشساو نومصتع دىدوجالز ءاورك ذااانا ز:نغانا ىلاعنهلوقكاذكو لاق ب هرعلا

 ىنينكا لا نيب عج نمو با. لاا ذه نولَسصال تنال ,ةدمدوضوا ذه ناار هلا لوي راتعم

 نيسّنالاوعاام_سااخ يامت وق قزاز ةك ئطخشو مةةكرملا سال خا هلق حضنال عضوم

 | تمور ىارعالا نبا تلطملا ماَركاودذيس نا لاه هوجنولان لا سالا |

 ٠ قره الاطلال هترتومازلاو يذلا كلب ةقمحا ذا نلتز”ٌتمْورزانالف

 ظ |وهيورلاو ءلَشاو معلا دهعتلاَعف هنراهطق الدر ىدوأ هنأ هنعمهللا ىغر ركب ىنأث يدح

 ظ مالسلاهيلعىنلا قدهسا نب وطيعلا نوعي 1 اوفو نه لو لا ونذالاةمدُم

 | ىدنع أت مومدس بالاك جرو قربا نمور مور ىسراغلا لاق لجر مسا مضلاءثامو رو

 ظ | دحاولا نب نكيلور غو ةرعاولافاك. ةددسنملاءابلاالا عمجباو اولا نيب سيلو لاك س 58 .راف

 زمهرخي ىهديبعو أ لاق مهسلا شي رويوضاب ىدلاءا ارغلازمهريغنهمورلاو لاق ءاهلاالا عملاو

 | ةيحاني نامءاهرف- ىتلاءا ارا مضت ربو ةسئدملاب ري ةمورو ةزومهم ل عثاهاكحو

 ظ | عارش ميرملاو ةغراسفلا ةنيفسسلا عارشتو رلاورعولاقو اهلِّمسسَو اهارتشا لل.قو ةييدملا

 أ مهلا ةيسنلاو اميلسنيمار ولات . .لئلاناج تنوي عضوم ما ةمارو قلل
 ىزبنبالاق قزمرهتنشناودلب وشو نع ءرهمارلا ةيسنلاكلذك ولا . سايقريغ ىلعا 53

 ا ليقوم علاربغنيلاالا ماكشتال برعلاولاق نيشلابلصأو برعم ميس ةفشسوأ لا
 1 هلوقلةدناعملاقف مَلَسلا ّجعرز ل

 امد ىركلا ةبءاج اعيش تلأسول كا 5 ميس نيم ربولاست

 شايقلا ىلعوهلاف سانشلا ريسغىلءىارقما رولا ةسسسلاوى رهوخلا اوقدنع ىربننا لاق

 ريغىلءىارهلوقفل اه ىديرنيدي لا ىلا بسنلا لاقي اكازنسمارىلابسنلا كاذكو لاك
 ةبنأب تايب هومعوَو رسابقلا ىلع يي ارىلاتسنلا كدكو لاف هلى عمال ساق

 عدد
 *ه د4



 ل (مور)' ١ ملا ف رخاء ءازاالصف)
 1 110100 ه2 22ش

١ 

 ١ و

 ىوتغل دكت اتا لاق شابا ادعاقب راسو .اتو لاو ىرلادنع نينجا

 ارا قدم ٠١ ٠١ ٠ نيوشلالق

 اهتوان نمت كرك + نيك دا باش * « اهنوتنعنم مرت هليرعتلا
 ءيفاوداز ملاقاة درهما 3 رايك اهتوقتب لوقو فوهلانمىلقلا ة بج عد | ظ

 رمشلاو ب اوك از :ءرخلا لموسلا تاسنن زم ىددالا تؤكل فاو داك ءاتلاو نارولا

 تابنلايقد 1 -ةراازو صئمو أ لاك ة 3 000 وهو لاق -ةبع را ذيبعى أ نع ىرعسلا او نأ

 ةسكراارش ' قرهيا روصةمونألاق ركشلا نمي رشوان كار ءالا نبا لاقو فوزعم
 تانثلاق دمهم لاو قالا َتاَوذ راكلا رادثالا نم ع ّءرلأو د ءرلا هرم وفيت نفخ |

 قير : وألا ماهزرو مهر غم او رطَتلازيغسلائادلا تنيعضلارلعلا رسكلة را (من) ظ
 ماعرل رلا ل.س وةفوظثددح ىفو .اباهذع رممأو ةمدلا ن ماغقؤ د أن كو ةمش ةراتقتلا نم

 ةضوززوت راما رابانمسلا تمهرأو ماغر رلاعتت اةياضلاَتمعأ وةقيعضلاراطمالاى هو

 ظ .. ةفرلاو ذلة اوفو يوهم
 ٠ موهّرم لو راوانهومابسصلاهيق * تون ىلاعأمنعتوأ نأ
 نمنوكيامنيل اوفو ح ربان َظء الم هركاو انين يقبض قف الغز زو |
 هتعاجت مهرلاو ىرهزالاربطا |نمدنضن الام ماهَرلاو تزعم وهلمقو ةنيللة م هرلا نم قتشنءاودلا |
 نأوخر اول اق ماهر لا فرعاال رغزالا لاق هاي نوما لا ليقو لاف فرأرلل تيمشيو

 نسعرتةج رت :ئرهزالا دشن أو ذأ سعا منبا مل :ةابم مشو ىرشوإلا نام رون اصبت نوكب

 مها رلا اهون ءدعا ريدا * مادو غلا لوما . ظ

 هعيمج ْمصْفِبْإو ف رطب ثم أ مرو مالك قمسر ل( لبن ماعلا ظ
 نا لدارأ ئاكتنأ اميه درلاو نم .رلا له أ نم لامقف لبر رعاخاق ا اوههسشر 0 لْئممَمَمْمَرَو ظ
 همو ريشا مار 006 دال ةيانعوراعاخا مسرب و سحري نيؤسملا نيواسملا قشو نتا زا 1

 اوماريذااامأهب ويتسلاف رورحلاو عوفر لا لعافتولا قف ةكر م |موردنمو ةيلطاما لوم امْؤَو ظ

 نأو لاح لك ىلك تاك هننزلاميلام نماهو جرين ىع رحال ذيل منهامدمتاف ةكراا
 ذأ الوهن ألا اوت نيذلدارأ كاذو لاح لكى عن كساملاكنإل مهدد اهلات نول

 هوك 50

 نرذاقلا نس برشة امتنع ةكرح هم وبسم ك ذىذلا ةكرحلا مور ىرهوخبا لاق هني د

 اا 3 1



 هلوقوهب ويسأل اق هلوق
 د-ةو ل_لذلا ئعيهتلأس

 قيمر اج حرس
 ويدعم هأ نمرةدام

 وهاذك ةّمسح ةعر هلوق

 ا رضا لصالا فطوبشم
 سوماقلا حراشلامهملاو

 ساسالا ةرابعب هديأو
 هعبعم هأ هعجا 7

 اذك ىراوملا لاو هفوق
 بنكو نونلاب لصالابوه

 هباوصهصنام شماهلايمملع

 لد ميلان ىعي هأ ممرلا

 ف 0

 , ىلارعالان با نع ؟لمكتلا

 دا معا

 بيوطت ميلا مينرلا 6 بعكن بصر شح نمدجب عر أب ىحو ميما دي دنيشتو الا دن |

 0 9 تى 8 5 ١ 5 ل - سس - 8

 :(تر)“ « مئافزت م ةنالمخا ودب
 اج د ', اقمار اجفنتست * ايرث دييغله

 ْ كل كي
 | اذب 0 ميظع عاق هم ارض عفا 000 9 ءرلاو

 -- با

 اذاءرمزو نينطأذا مو تاكتملا حتلابو ول أل اق

 أ ىلع يلون هفرصااللا ةفنامرنءهنلأ لاك هي وسل وق ىف نالُعُف ف قرع مت امرلاو هنأش لصأ

 || لثماريثكتاتنلا < يام ل ءءامحبلاعف ناسا ادعو دوق رعي نعمل نكي لاذارثك.إلا

 ] تت نمذ اعلي نيدتلاك اهلتادأو واهعمد أغا ىنلنع 7 رز أل وقو ضاسءلاو حالملاو مالقلا

 || ننال نكي امر مل ىلع تسلا نعتك تاذاجا ىنعتابغافن "بسام راق 00

 010/ةزايمعسناكاهناوبنأ كلذو ريثالا نبا لاك تام را ايفر وق ف ةريصي تح ضرالا

 ىهاودلانو :راذأتامرملاةققامامز لاش

 ا ميعوألاو اه د هرم وح - تحتنمهبلاىرخالا هؤ>اىربو هزخأىلا هتئامزرب ىرامهدج اناكف

 اضيأتنام لا و ةياهز هردل دعا 9 هعضوعا ده شيل داو نادل اهمنأ ىلا نينا .راان يس هذي سانلا ضعي و

 ارلالاقعضومانامروةسرغلا فايف
 0 ْء

 و . 2851729 سل سو وع 7 . 2 ةيس

 0 و * وعن ام رلابر ادا ىلع ظ
 :+ لاو ةأرملا تيه-هيوامصلا"ا.عسا نم ميدو ا

 9م

 .ممرسكلا ١ راجي »* ,اهنني وئبب هلأ تو قبر

 --- وَ مه

 ميك ذشيدملا فيولا اها زول بج عوهربو عضوم مامر ًاو ساخرا لمرسي راج ارأ

 م5و

 | .توصلا نسح ةياو نفوذ رقاب( ملا ن بنسخ لهنا 1ئنلهتانذأامثيدملا و بون

 داما ناوي أعقل وتوالت ثوصلانيسحتو ىنعَبلاو بيرطتلا لا تارقلاب ع

 ةمرلا وذلاهبددملاو» املا رو

 : ميا هدرب نم بواجتاذا 1 لكما ظ ْ
 سمك عش ْ

 2 وريسكلاب عردقوتوملا كيرمتلابجرا ىرعوم مي وس ق اكمال رمال
 اذا

 ١ىرياطلا' مرتو 3 مير هيدرب نم بواجتاذا
 ْ ا هوس

توم لسلام لو دوعلاو سؤ او ماج حرت هضاب لادنم ولا وبريد
 «ةرم عيموب

 525 كم
 ء.ةمرلا ىذيلوق هوه لاو وصبر | 9

باخ يتلف ينيج لتر ةما هذا :ةميناتنع
 هامل بئاناب

 توعرب



 ا (مر)“ . ملافرج ه ءازلالمث
 مهسيوسسس سس سدس يي

 ىف مهلا رخآ و لابقالاىنءلا لوأوهو م ميه ىف هوةقانلاتمرأو 3 مر لك اقوم *

 ي؛؟ < -
 ريسكا ناو نوالوز يعشن اذاةاشلا لاق»و رقمى ميم ةقانولازلا

 7س ة عد <. 8

 برضملاو ق 8-0 اير !برضمةاثلاو ةقانلا ن نم مرامو هدمس نأ مي شراببسوللا

 ّضَرالا ةمرلاو نحاسب تاذ للا ةسرلاو هيفي شالا - ءامر علو ه.فام قدي برعضي مظعلا
 عاج

 قرت متكلم ةماع تكس مرأو ف ىنا رعالا نأ نع لاموهللا ىلامر ًاوتاغللا ضءنىف

 ا توكسسلا مامرالاو موموهف : ٌتكساذا[مامرإل-جرلا ءرأ دياعزرايلاا موقلا مرأف شدا

 ارالادبجلا و اوتكس ىأ موقلا مرأو
 و مروع وو -” 5 و سو

 هماسدوثهاقاو رو سم »و هرئاط ميصّليلاو وندرب

 مم هلاامأ بيذهتلا اوملكتت) و مالك اوك وتلا مضروب رس
 قدس ًاوقطنامىأ ١ق ةرح نالف مصر راملاة : مالكلاهيتفش لح رلا 4 ادع نأ وهف

 تيمكلالاق ل ارت ةانعم مه رئام مهل اوقفركب ونأل اك و راسل ىدعأ ممم رئاذا *
 |هاَدق بي سعلاب قل مهرت » الك نهنمسلطاةالغلا داكن ه3 راما م ال | ايا ل

 0 مدل 00 ءاف كلر اذ امهرتو ىرهوملا
 هوم و وس مه ه<هو

 يفعل رخا 05347 ١ مدعم قس تا لوم الزاك اهنعهتاىشر ةشلاعشي دح فو
 ىأ تلا ىف ءادام صرت 82 1 وضد رءاجاذاف بهذوءاج و بعل لو ه«بلع هنا صدا لوسر

 يأموقلامرأف اذكو اذكبملكدتملا مكم أش يدا فو قنلا فل معتسيامرثكأ أو لري لو نكس |

 مزالانال هانععوهو 0 فيفاكوعا زلم راق ىو ربو مىضوهفمرأ لاقي اوبسجنلو اوتكبس

 اوتكسىًاوصر رواومرأ كلذ. اوعمسا مفرش الا ثيدجلا هنمو مالكلاو ماعطلا نع لاسمالا
 بيذحعلا « اهمارمر نم عب قرح » نسارلابلاق عسي رلا شد ما مرلاو اوفو
 رحشلا نمنرضاضي اوهولاف «نمرنكل ما يراوةيدبلاققفور عمت تيجي زل
 سملا غنت ةرولا وناديعلاه انقةشعما سعرا |ةفينحو أ لافو» ةما صرهت داو ع رلا ييط

 صرت ىناوملاوارغسصةرغرا هلت ةريملاةديد ش ىهو ضرعاهلوليوطاهقروواءادذ عت
 زسنلا ضعيف وب رتعلانيدنخش وقس نمانلا هذتأي ريغأ تن ما م هرلادابزوبلاقواهيلع |
 لي 4 حامرطلا لاق هنمنوغشب ا



 (مد) مملاقرخ « ءارلا لصف 4

 ا هل #7 مور

 ارعشب دح ىو - اهمامرا ىلا* اريهم رت 3 تاعثددشنأ تنلا نم قسامرخ امامزالاو

 كتل ميشهلادب زعم هلا ىف ةغلاتممذلانمام : لا امانز 4 1 نوكلذا ل نقد نتفا ومر
 2و١ 7 وم . 7

 نمور ىلع تاج رب رد_-نبدازشندسفو لكون ىأ ارو ست نحوه ليقةوتنلا نم

 و 003 ىهع ا مئاد اكن ىسوموتأل اق بارعالا نم ىلاكلو زي عاج أدا ارا

 ظ | 0 وسلا ستسإلاب ٍمرلاو ءطلايتاج مهلوق نمو ىلا وشمر نيو

 صا لصالاو 000 اودارأركلاوربلافنوكمامئش لكي" ابان مرلاو مظلاءنالفءاج
 شالا :رالز ا و ةريغو تايثلا نم ربلا قمر .رلاو مرلا هتبقا عم اطلا ترسكشءاطلا ف , وشو

 مداد او
 شع مرلامو استولت مالوم كلذ عامَو تملا ةمص مرلاؤوتننآ ادميثأس ؟سانلا

 5و م

 نامضيدقو بأ مالو مح رالا أ: د يي يسوع 70

 مص مب

 ءازقلالافو رست نسن>ح مهلوعك دلال 0م ءانعفمامأثيلا لاق

 تيكتللانلا نافمرلاامأو وكمان ءائأ مرال روسنا والو ملمع أ "الو هلام
 ل 5 5و و  «ىر 5,5

 ةسمىح مرلاومهتدن 1و مقاس سانلا شاق لاو لاك اًمرالوا ةكلعامو مزال مهلاملاقب لاك

 ا -- 52

 نةؤرع ثددنح ىفرهث طخ تأرقو لاق ثلا هلاقامالا د - هوع مالكلاو ىرهزالا لاق تلا

 0 لغوزدلا ىدح هنروه مله هيف هلاوخ ل وقوح الزان ةصخاركذ نيحرمب نا
 50 سس دع

 وعلا حالضا لاو لاق جلاب هيرو ىدنعةهجو و لاق: ارلاو نا عم دسعونأ لاق

 حجءموم 3

 ةصحادعةيراصلاديزتن :قلتحوتفاتدبعب م ئاهناكورغخلاة لكلا ةرارانعلا

 مالغلا ىأزف أرق : فانمدا بغني بما مدقمالغلا 0 مشاه ؤنو سد تداوفحاللاّن ا
 دمه 5١5

 بلطملا بع ىمسف دبع قرأ ضان لاق كم مدقا:!فهتلحارهفدرأ :راَوهَمَأ نم هعزتناف

 00 هنأ 0 م هنقىلء ماقاذا ىدخ همر كفرت همأآتااقو

4 - 5 

 ْنَء تورك هت كو ةاورلاءاو رفرحلا اذهوروصطتموأ لاق هج قح
 مم ها ىلا

 1 قو دز 8 همفلصالا اوثن دخلا ىقءاخام ىذدع 8 ولاق دعو ارك أذقو

 نش ىلا هر 7 00 ا م رلا وتيبلا شاق الو

 لاقرولا هيف رحى ًامظعلامر آهنملوث ”اوُوَنلا راو لأ هقلاو ىوقو

 الار هتامتارعألا قناولو هماظتعْت مرن نيه هاب اعدا
 ه-5 و

 يو رلات حلا وهو مر هيفراصاذا قوه قاوم سموه مظعلا مرا لاقيو



 ا (مهرإ)' ' ١ محلا فرع ٠ ءارلالصف

 ضرالا نم هّدعلقو فاغلا تلاوات اذاميأنبالا ثمرأماوق نمت سنو هزمسلا مضن

 يا ىلابلا ملة اذا ا

 ا

 ةيئاثلا يملا هو اهايقامنكساذافاك اسالااهليقامنوكيالو ةكرضختمنطاخملاو ماك_ملاءانتتال

 كيرخزو الو نينك اسنيب هب عجلا نكعالو ماغدالا لب+جال تنكس ىلوالا مبملا نافنإك اسقتلا | ظ

 ل زاد عولوالاكن رهعالا قيل تل[ رغاو باكل لخال هب هنوك- ست حو هنالىلاثلا ظ

 ىفءاج ام ىلعه بق تيه طالارهظي/ثدحو .ماخدالا,ثيدسملا اذ هىفءابن ىذلاو فيعضتلازهلل ظ ٠

 اوكرتيوأ ة يناثلا يملا كب ردترذعتث دحاك اساهلبقامنوؤكيلاانلااودَدَينأ أاوجاتحاةياو ربا |

 نكمالف فرك نكتلو ةباوب لا تع نافلاقةبسطاخلاوماكتلا ان لقامن هوكسمازتلا ف سايقتلا ظ

 تدر تدر نول وقنلئاديركب نماسانن ا معز ليلك ناف برعلا ضعب ةغلىلعالاهخرخت |
 ” 1 وبحسب ىو طم ع.مهذدو و

 ذل ”"اكلاق ثر سا وثدد درا وتدد 0 وتد درن ودب ربان وثدرن واوق اوقدثت ا وي و

 ميمرلاوغاتلا ع ذو ميلادي دشتب ترآ ثيدملا طظفانوكمفنو ةلاوءانلا لود لبق ماألا اورد
5 © 2 - 99 | 

 هنت سهام مز مودر زاشوا تفشي هله مومو يشحلاءاشلا ترو ئنلكن ميال

 ثيديللاىفو تاك وتر اىأضرالان هةاشلا تدر وتادرعلاتلوانتْعر او ةمهللاتسرو |

 مان :رالاو .م مرا لسسمت ننال اق, .عرتةياور فو لكنى رعشلا لكن مع مراتافرقبل نانا مكب 5 1غ

 طةسام شب ئذلال ورم زالا اهي املي نبا نم مامرلا ولالا | ظ

 لاق هلك انكار لك مايوه وانك ءانزكالف ردك :وتسالو هلك [لهةزأو ماعلا نم |

 لل تاذّلك زترقيلاةفش رسكلا هس 1 ماو اهيفام لكأ اذا ناضل امنالف ردا ارعالا نتا ْ

 و رمل فلظلا نمو نانسنالا ن مقفشلا ىهسابغلاوأ يفخر اول اناهباهنال | ظ

 نئاتخ نم ميسر لئلسزأ الوا معلا الذ عسسةرولاثيدح فو رشا فلا تاوذنمو |

 نلأتلا تود وتاكأ اذا نضرالا: نمْثكراؤناشلا تمر نم اهلصأ أو لع انىأضرألا | ظ

 ع ا ع ل . كلاب عرلاوتانا الا نم ملاك تفلاو رسسكلابأ
 -_-. مدا

 مرلاو بولا مطلا لس يو نانلا ماو مطلا ليقو قرالاز اريدكلابمرلاو ردا مطلالسيقو ايكارإوإ

 . شدشملاتاّنكنمضرالا هج ديلان رلالبق د خررلا لجامع رااوب ءاملاةلام مالا ليقول

 (رمع سماخ برعلا ناسأ 13 :

 ْ يمل ار طافأاو كندر ا تاي 000 يحتل فره

 ىأ رسكلة م هرملاو هلوق

 ىف طويضموعأك مااريسك

 ىعي حفل ايةمرملاو دعب هلوق
 مفلا و رسكلاف ميلاف

 ءارلا ىف رسسكلاو فلانا

 معمم هأ هحراش هدر



 ؛(مز): ٠ ملا فرع « ءازلالسف 4

 ا د 5 ا. جاهيذنه هلَّكلَعَ

 | داق. ىلا لتاقلا وأ ةرممالا ايد لح ةعطق ع 3 را لعشيد وسفر نيالا و

 ولاقى ّىَح هيقوعستام ب رمال ولاني كش دش ذل لاي ا مهلا لس آناصقلا ىلا

 | هتمعدأ) هاكدت ذخا ى هتك ضووعروهتمر ثلا تذخ الاقي وةلكى أ هتسربشلا تذخبأ
 مص

 | لاق اك هشسرب .رع ولا كمتأ اول كات نس ربهذخا ونا أهتم فقع اود ناش

 | مضل لنلبحلا نمت مراؤتيدملاىوشب سنو همز ردود شيومال يناس يقم هدّتسنبإ|

 ظ ماعد الاكلات كين همنا كي طات افيو ل : مراهعج ضمان ةئانسر ملم يأمن

 ظ (عالاهوفسولامامت وماهر ومر لبحو يلا بحت عاق ىعو مضلابة مر عج ريبكملابوز هو ةيلان

 5 .هتمالا نع هنهنأ لهو هيلعملتا صنت ثيدح فو. ةوعجت ا يدعو مزج لكاولءج مجناك

 , ديسل لاق مامر مرعب اوقنلابلا ماظ:لارسكتلابةمراوةمرا وْ را
 نك اق تاَمملادعن 5 اة سرعت داتا ا

 أ قافتاق لانا ءرهوملا لاف يوفو ءاعلا يملا لاغاني 1

 | قدس ولون رنم عدلاو ثنؤوماوركذملاام.يفئوتسادقالوُعكو المنال يدر هو
 |ىهتاما او مم .مرلا عجب ةسمر مرلا تكن تأ نود لاق ةمرلا ءايختسالا نع ىبنلا قريثالا نبالاقو

 أ ,ظعأو ميدو مظعو هتساللر خا ماقدم وةيأل ظعلا الو أس موةتستناك اع .دامتالوع

 ظ هدرسنب | نم كشلا هرمغ .وأ اح لاقاضيأأ يسر وئام
 مه <

 ٠ + عمر ىهو ضيبلام ماظعلا حم و 0 هوعرمسلا عيال ىذلاوامأ

 | ماعتتنم قياممرلاو عيا تاتا |عضمف سما ممرلا عين أز وجيدقو
 | ىرعوملا ةمرراضوأو ايمو سسكلابمريوخو مظعلا مرو كلذ نموهو فايعللا نعلوأ ْ

 | كيذا رو ماظع ولا ينارعالا نبا ليك ةمورسكلاب مر .رمظعلا مره تم لوقت
 8 :رخ الار ,ثالا نبا لاك تر دقو كلانس الام سوت ضب كدقلا لوس اولا تيدا فو

 تر روأماطعلاثدنأتلاتناذ وكشف تمر [باودلاوهه-و قرع الو لاه نوث د لا هيو رباذك

 قدا نوعخ تيل ىأتكرأ رايلصأ اوعي وتمر مراوغامتاوريغلاف واعضر "ترى

 ايلا غدأأهنا 001 تمس 'ف تحولا انما

 كثرت وكم ناز وزع ل-بقو ادبأءا2لا ف مغدتال ملا نال طقاس ل وقاذ_هولاق ءاتلا ىفني#ملا



 ا (مزالا + ٠ ميلا فرس ٠ ءارلال صف
 00 ا ل اا هسا ا للا

 هكر ديضنيو ضعي لكلا ضميهاقلا لا ءديسْب عقب ذر ارو ئشلا مكاو ع

 دار مد همرعو هد اؤلوع

 ناضسلا عياماكر لعمر زعلاىلد ؛زثلا فو ضعي لع نضع اكو ارتومكترافاكرهكر

 «يشأامو باصسلا كلذكر كاك لمرلا مكرلا ىرهونا ما ارا باصشناا رآاىارعالا نا

 ماكر عسطقاو ضعن قو فهضعت ارثما باضحلا مكرمو تيأر ساق تسال ثيذشحفو

 يلع دشنت ا ضعن لعبده كم

 و يد

 ساكن يلع 3 :ؤبشواناكراموكمملاو 3

 مك حوا ذاوراضف اوكر ىتحةرعيهاجوذوعب"اف-شي دخلافو عودا بازتلاو نطلب
 3) ة مر 424

 لاو ضخ نات هول تما را م( هتححوهب داح دا رطلا

 وم 07 0 كك ع3» ب «# وهن

 همر ولا تمر ىزهوطا هاشنتا دعبه حالنا زال ماجا ث رادو تلي

 5م 011

 ناس ئأ طئاشا مرتساو هلك 1 ىءعاضدأ | يع وكاد دقلاشر همي صأ ذا هي م صو امرهمزأو

 5 ندرثدام مز و هعس_ثىلارظتيلفنر :,ةهؤرت نامعنلاثن د-قو نيطتلاب ا 75

 هحالصإ ىلا اعدمرتسا 5300 هر لا غروديسل لا ََق ةرذنامرودنسفامحالصام رلاةحالس ٍ

 | ىودعلاَن السنع ىييبهنو مامر دومر حبو يلي للان مدع ةمرلاو لاو عطقن لامي |

 اذن نو عنب زوحرأ فدل اوقا ةمرلااذر دا

 دوست الام ثالئريغ 5 داني لايام قي ا

 ديلا هرافي 5 دوووماقتلا حوصشترغو 1

 ىأهنمر رب ,ءىيشلاهتيطع لاقي اذه نمو هنيفدوةهملا لامن مدت ولاسأرف قيامة | ٠

 ناامهد أ نالوق يي ئشلاذخأملوق فل قر ولأ لاي رلاو هتعامجب |

 نيحا ذه ىلءلد. ىلع وقود دوقلل ل تقلا ىلاديقاذاّلد اًقلاوآ ريسالااهبدنسي بح ةعطقةمرلا | را |

 ةسهدرابءاجو هأ اونعد ىلع هش ماع أن ا لاقفوتعف هن 1 سهأ عمالج .رىأرهنارك ذلحر نع لكس | ظ

 هيلتقمف لمشقلا* لو أ ىلا هةنعل بح اه ًامداعةنيبلا مقبل نا لوقي هستمرب طعملةالاونودوشي | ظ

 ل. حهسقنع فد ثيريعبلاهلصأ ًارئثهنم صن لالماك امانئشلا تذخأ رختالالوقلاو | ظ

 يفر لا اي رقع رايي ارو ٠ :تينكتلا(لاق هتئروبسعبلا اطغألاةيف

 ئعملا| ذ-هو هاجم( ثعفد نم لكل كلذ قف هقنعف لمار ريعنلحرملا عقال نادلضأ |

 اًراخ بطاخع هلوقب ىتدعالاذارأ



 (,ك] هاف ماارالسن___ا
 َ ع 4 ع 2 م دعخف
 ىف ىحاجترلا متم اقلاو !لاه لاق ىربنا ىكدو ميقرلاو فوهكلا باص هز ناننيم أباك أ

 | ةغلبةاودلا هنا قالا مه قانمسأ هنقبتك حولهنا سادعنت! نعافد_>الاوقأ ةيسجبق ةرلا

 |هدان و كلاصخلا نع باكل ماما ىداولا عيارلاب هك نعد رقلاثلانلادهاحم نع مورا

 أف ٍفوفضلانيبىوسي ناكثي دحلا فولو عم نعم ٌلرعتوهو ةغللا لهب هذي لوقلااذهلاو

 ظ تناك موتك اًوَعاف عرتال قى مَ لا ريقزاوأ حث ةلا ل#ثم اهعدي ىح

 | بيرقامهادحاناتضو رناسكرلاوةضؤراا ُهْفَرلاو ار | ناوند له مالك نم مقل اوفو واط

 ] هلوةبريهزدارأ امهاباوناسمصلا ةيحان .ناتضورنانقإ لاو بيذ عااد ى رخالاو ةرصملانم
 ةم هم

 مم رأوا وعبر * انئاكعرلاادو

 | لؤس دعض ثيدحلافو ة ََض للا ةيدقوىداولبنجأرل ريف هئام همس حاول و

 | نأ 7 ارغاالافو مامون تجلب هجاب الوات ار لمح ن م يس

 | نمعكرلاليقو ىرايشلاهنا لاقت, تاينَُسةَرلاوتدنلاَنمئابف ضرأةموكرلاو املا ثدحب

 ظ اراولبلاق تماجووتْمستعلا لوا نم ىهوا زاك ضع ةعطستم تت ملئت

 | لاقو ةحاحنمالا اهلك ايلاملاداكبالو ”للملق ىهوضفانلا نهعلا : ةرجةمقى 20 رام

 ظ 86 ةرابيذغلا ةّيلحاهل ىتغلنالو لاق ادهن مرتك اءاهسيلو لقب راو نمسك ةرلا ةيدحولأ

 ظ مانأن موفر رلامول وىرهوملا ماع ىلع نانا مونرمقرلا موب وس ركل بسن فورعمتذف

 2 ىو هو رس 4

 ظ ليلا نب صاع سرف هنأ ىره و ارك ةىرتنءا لاك كَمْ ِمَمُط س هرقلز رقدمف 2 درعا

 | . ىدزرفلال )وقهدهاش كلام نبل دهفط س .رذالز زرقا يصل ولاق

 لهدم 55 «ءو ما 8-

 اولا وكل ل ركع « كلامْنب ل يفط ثذاّنهنمو
 3 هبي79 #غس | 0-05 هو معي ي«يومز ج<

 اهوقسسسسم هج ىناوق 0 لك ةلالعن مالي ىو اضدا هلوقو

 يكلم برع سل سسا 00 ماهسُتاسةَر لاو

 2 م ع

 ليوم ول #2 ها انيس

 ةصباو نمار سرف,يقرلاو ناعضوملاوقراو سانا مدقتدتو ضهان شي راهلع أ
 نمكلذوةوباصلاولمزلا ءاكرك موك "امك ويش قوناب شال 1 6 اذك ةصااونئمارح ةلوق
 ب ءارلاو طمضخلا اذهب وه

 ىلع هضعن موك وهو ضءإلعهضعب قلو معجب اذا هكر ىلا َءر ضعي ىلع هشعبمكئرملائلا | مكحناو لصالا ىف لمهملا
 هعصم نا "ل وكسلاو
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 هلع ةسازملا عقتلا ماين مهبايثلا ىلع بتكيام ىأوف رلا ديزي اكث يدا فو هلم | ظ
 #9 ءوص

 ناب ةيمقرالا ليه نبا هشادح قدنز ,وتذك ن من وئدحلا لمت مرت يرق وأأ

 ضاسودا اوسهتيفىذلاتايدلا نم وقر الاةديس نبا ف اوةردكود اوسوترمهج فم نيتيلا

 الز قرارك ذلل لاقي توما هي فصوبال اوأهزيبسكيترم رك نيتها ا ةارأ عبجضاو

 لثكىل_ثهنع هاى ذزر هع ل جر لاق ووقرألان ولد لا 2 ةراوعاتق "ركل رباك ةيضلاتل

 ءاقتاىف تاتا همدشي ىذلات ايلا نم هدرا ارم لافو م كر مثاومقني هل تقتتاعقرألا

 اههلتقىفقّتب ناسا مقرألا نالا.بشعاهلقأ وتا.1للا فعضأ نمل ذعم وظ هلق نمسعأنلا

 تخأ مكرالا بيب بالا 3 هبأنيى أمه لمعي ناهلوق ل_ثموهو امهلتقن كنا ةبوقع

 وغرعثيدح ىو هسا مقرلاانئاو سةر أت اقاتعن هتلغجاذا مقر و سانللاهلطأوت ابدل 1

 وع ة عسر نن وقم آلا رمقارأ اههدجو شفت ى أ كَراهرهظ ىلبع ىلا ةسيكا ىأوقزالاك اًذإ

 مدح مشو بلغت مج مقار ىرهولاتابنجلا نموقارالا نودعل مس ريعلا يشتت

 لولهملوقهنموىربنياناق

 مدأَن هابخا ناكر * قوقارا رهف ل
 - د ه-

 ىلار الانبا نعذم واعفو ثر او كلامي وركب نق رالاويديسنا نِلا نم ٍبدجو |

 مهيعأتاك ل اقفراغصو#و زال تقلا لف ارطاننالممالا اذ هنمقارالا تيمتانمناو هريغلاق | ظ

 عقولاقي « ةنماقيالز هقاطنالاتو ةيهادلا فاقلا كفر رلاو بقاء جياع 6 مقالا بأ

 ةسيهادلاب ميهلؤقكءاقر رلارق رانا مالا بتي عق ةءاذا"5 رلاوقر رلاووق ةرلا ىفأ

 اقلارمسكيقَر زا ىرهوتلا ةنهاذاادب م مكرل باو هني نمنع , دكار

 ش وما رلالافوق رلاشنب كلذكو ةيهادلا

 مك نتالي نافع نأ 5 دقوا باول يرسخ |

 وهباعثلاقو : هتضامىردأالؤ لاق د يزد |هاكح ةاودلا مق ةرااور رن :كلا ىأوقر رلاووق راو 1

 8 ميلا لبق حاجزلا لاتو ميقرلاو فهكلا بامصصأ ابا تيسج م ىلاعت هلوق رمسفديو جوللا

 حولت رلاةارقلا لاهو لأ نادايناواك لاو رقلا مس | ليقو فهكلا هيفتاكي ذلإ بلا |

 هلق قرا نما بعكس ابنا لأسر وموضسقو يبا نو هزم يف تيتكا صاصر |

 : ميقَرلامئردأاملاق هنا سابع انعم زكر كذو باكا يقر رلاليقواهتماوتخ ىلا دما

١ 

| 
 ا



 نسغلابوهاذك الغ هلوق
 'رلوكتلاو بي ذهتلا ف ةمعملا

 (مقن). ...: ميلا فرح ه.ءارلالصف 0

 #و29377)و- .م م

 طمقنتلا ن ١ ةيرلبلب ندب يذق ع اهو رم باكو من ودب عار هسقرتباكلا امقرو
 ىي 9و هر

 لاس ذو بوةكم ناك موق سباك ل>وزع هلوقو

 ] مقارتامالناكنا كدب ىلع .« .مكيلاجارقلاءال, ىقرأس
 ا دبا ١ ومالابهقدح نمل أ املا مةريوه وسهلوقو بنك أس يأ
 ةعبانسلا نيضرالا لفسأ ق دباك لعجف :رذاكلا انو ةعباسلا«(.مسلا نيرلع ىف عجبك نافن موملا

 | رهو نقلا ريكا هلقاعلا ةأرملاةمق ةرلاةارغلا :اتالبخ أ نكرم حاط نولوةيرلقلا مقرملاو
007 

 مق ةرلا وغنت رمل بناكلا كَ رادع لاه تناك نا ومكرملاو نطل الثم برتضيءاملا يفمقرب

 ا البت نكرم شاول -5مامطدصتةيلو هبمتغف فرسأ اذا لجراللاقيو اوما

 مورو تيم ولخ مارق كذا بادن نم قدقو عفتراو ضاذو حتتو

 أ لعىوك ىذلا تا ودلا نم موق رم وتيدهتلا ينور ا ودا وسناهططخحم اوقلا

 ناتكرلاوهعاوق قعداوبل ىثحؤلار اجلا اهب تعب وةفراهنمةدحاو لكيفاراغص تاك دلو
00 

 لاعب نانااقج 5 نمرا+لا رعاج فنتك ااموهل.ةونببامتمةيادلاءاوقىف نب 10

 نا ارثالا سرا اور راجلا كرو نان نعاملاامهوناتسكر رلا راحل ازكى رع نيوادوسلا نيتنكنلل

 ةئئانلا ٌهَنهلا هه را ادلا عارذةق اك الاممالا ع ع :أامْد دحلاىفو اهيهداضعأ نطاس

 ظ سرغلا ارد نطايفناتللا هيلي اءجارخ قدا .ةرامهو لخاد نمةيادلا عارذىف

 | مكرااوديف انزقارنك اف را مكر هز زاردابةقذاحلا عاّمصلا لاقي و رعشلا نان ال

 سا جو لاك دوري نمبر نول 0 لا و

 مرة ىلع تلعوأ هلا قي 0 ادرسه سكنت الواو لوقت

 مكرلاو معلا ف تنس الهفانمز زأ لح الما تكقم دفا 8

 ىلءدخوف مالسلا هيلعةمطاف ف ثبَدلا فو ردا نم لبقو ىنولا نم ططخخب رش, و

 | ثيدححفو هباكِلاهمقلصإلاو ةولاو ونئةنلادب ربمق ةرئاواثدلاوانلاملاقف ومارس مبا

 مقروموضخلابسامسلا ىثوهبدي رب 9 "مقر هور "اسمع سءايعسلا ةةدصف مالسلا هلع ىلع :

 2< ”هءددو ده

 .ديجلاك هططخ.هقرواقردق ريب وثلا
0-2 > 

 0 لا ليدسلا نرتب نمل د . ةعينص لكني اًردقو نجيرف

 مس 827 ه5 هم

 3 را رو بونلا ترا ةبردصم ل صال فوهد هبأَك بولا عقر و قس د هنو مرير اتلاو
- 

 ك0 ل

7 



 ظ

 نطل لوق نمو ىربْنالاق ىازرلاءأحاسع َر وضل ظ

 هموقل رجاهملانالا اه نم رالا فدي عملا ارح اهم ار ينسب رع رالاف 0

 دشنأو ناظنالافامْخاَناَو ةد>اوتل زا مغ رمل وأ

 ىلع برطضم ىأ مغا يمد ب ءوانلعْسماسمنا ص ليقو بارتلاوهو مترا ن م ْدوْسأموهولاق ١

 ىدععلا دشنأو ىارعالاننا ن ءرصعلاكن دفعات مٌعاَرلاوةيلاوم ْ

 ةرادر ملا سا ىربنئادشنأو 1

 رج بميت ل| ٠

 ظ
 دشنأو د رابعا زارنا قريبا ]

 م مقرا!" .؟ مئلاةفزل « ءارازطف
 هي سم

 ددملانوُبكَملاَتِك امال“ ه تع راماذا|ميطنب ىَرت

 د ىلاعت وقف قصماوبالاقو ضرالا ف راو بهل ل قو بولو معارملاو

 ْنرطْملاو مار ماد , لمتا ىنادرءغدأى ا
 2ك 2

0 0 

 7 ن ب ص

 َن دروع رء ٠ مناك نانذالب د دوللا

 رم لاوْا ني ر رس هل 0م

 يل ء-هملا نيعلاو نيغلانىئاع را لثم ديكلاةدا نزاع :رلا و عفدال او عنم ىأ م يع سح كل د نع ىلام و

 ا 0 ىثل دقو

 ظ 0 2
4 

 - و

 راج ميشابكناوىاعراراهل « انمتك ايوا ولا ورح 1 هيكل م 9 تب م ساعات

 ل 5و

 ةصت اسير # تلا :رلاءامن م

 ىانرلا فشلت 50 فنالا الاول نبالاو فتالانماةرلا

 م8 مده 0 ف

 *« انعرنمدب قادامريخ ىلع 3 ديب تي ىوردقو الكب مرا ديو الكب بضل او | 4 |

 هتضغأىأهَمَع َءرألاش هنءانض هو هبضغ ىلعىأهمت دعا اوقىفلضفملالاقو انعارنمو ظ

 وسوف هود كو 3 ا

 مم لا |انم #2 كما اء ف اننيدام شرج لاق ظ

2 

 اذك ريثالا نبا لاق .اهنعماعرلا حصاو دل حار ر هدب تبدو بتسعم

 6 واهلةناع نايت سدا ]الا اروح و لاق ةمدملا نيغلابمهضعبهاو.ر ظ ظ

 باكا "قل قولا وم لا( مقر ) مانا ريعتلا وق لا ىارعالانبابيذهتلا( مان) لتس

 كت تت م م مس

 رمبسكي بي دولا نم ةنجسن ىف
 ح رانش لافو نيغلا

 ررعيلف نيغلا - ؛سوماقلا
 يجن م ها



 يخت عاف م هرالسف ا
 ودسد ١

 ْ هطخأ هع أل يقو همت دأو هللا هير أذقو غاست امغادمغارل جرو هراهظأ كلورتملالعفلا رامضا

 ظ ةمامنم ةأرماو اهتديت اسفل ا نولوأ ضاس اهغنأ فرط ىلعءاعرذأشو ةدوسلاد هد

 ٍْ فوطبال سير ىأرا تيب فوط تاه حر باطفا يرمي ةبدضفم

 لوقو هوت لئمهقنع ل عو

 لومسلا مسا ًاطومه الوئالعبىذهل ُتْنُع
 الوزتوأطقستنارتحأ ه كليم [قكلااهأدغأ

 3 البوب الئانالا ذوب 3

 ها اج نيمو راما. سا لاق كاهل ت هو ىتلا هذه نمهتنا دبعانر ع هللاَقَف

 | مأو منال 2 ىه نيمو اريمأ.لاهاهقلطنال كلام لاق ةماغاهل وئام ةماقلوك أ 1

 ا سلو نيالا بارتلا لمقو بارتلا جفا مار رلاوى يرلا ماع :رلاواذا اهب كنآشفلاع رت : الف ناينص

 ماقرلانمَرَةنك ١ + تابتطمسوسلا تال ٠ لاقوقيقدلا
 | قمل نم ليسن ىذلا دل لصرلا نم ماعرلا ىتعصالا ٍنارثب طلتخ مر ماعلا لمقو ثدرغناىأ

 | لاق ىربننا حو نارتلابمتقزلاو هنأ ىأ هسمتر لاقي هنمو بارتلا قاد ماعَرلاو رعونأ
 بصل أوناع را ىثو هرصملا شعت لمز مار رئاور عوأ لاق ا و

 ١ معرلاقيو بيدهتلا ةرامت
 ظ 000 0 » ا لنك ثالف هلجاذاهغرأو هفنان الو

 1 0 وكون مس وسوم راهو تاسوتمازملا نع اتابع بلعثهلاةاملوقلاو هلوق | هضرا الطن هلا نيتي ![َو ل ا ةأ ىلا ع تائساملا يق
 : )00 لاي منبت الم باع والم | "هل ههملا نيعلاب هنأ وعي

 1 داق د دج نع »

 ظ نم ماعز نمىد نر دج |سابءلاونأ لاهو اهنا ماغرلاو ماعرلاوهلوق ا اا ل.-تياهق 8 ١لاو. < دج اعلا 5 نيسعلاب 3

 ْ اردن د يوك يرد وا ا اهعضولو الا ىءارلا خفي

 تفنالانمليسدام مارلاو ماَعرلاوهدم_تْئنا لاك بل ثةلاقامل اونتاو دبا لعباتكلا سرع طبض ادكهىناثلا ىف
| | 
 و هي يس ةمعر أعمباو اء[ اوه ء أ 0

: 1 

 م مهنردش مهعارو ل هأ م غرو ةضاغللا دووم حي ”نلووملا وه هنأ مغرلاءالو هلوق

 معلولا هسه أقصلناو ىأ هت *:أمعرلابأ لو مهاذاعز مهنعحرشو مهد هضوق معا و بددهتلا ْق طيسضلا اذهب

 ا لل ٍِ : عبرا : «رينصم هاودعبام همةرطنأ

 هزدد ء



 1 (مغر)' " ملا فرخ ٠ ءارلالسف

 مشا م فالكم عز 1 ول 2 لرصن ةماعزلاو ىاع راد ًانيغلاود_.كلاةدانزمتاَعُرلاو |

 0 للا مغرلاور ترا ورعرل (مغ) جاخلا# معز وناسعأ يعدون وو ةأرما |

 نكرشملل الذوات او هب ىأ مع يسرا ُتْدعبِل و هيلع ةئاىل- دونا لاقيلثم |

 بيانا هده 52 هو وع ا رألاةماسلا تر مغرد وه/متردقو ظ

 نع 5 نإ رابالو نش مه ةدحاو نعل الضان
 8 «و #2

 بارثلا مغرلا ىلإ ارعالاننا للا اومح رك امو مسقامىأاينش الن نئقرسلاقبو |

 نءالاقو نيسغلا مفي هاورلذىأ ه2 :امعرشاو ثيم كلاىفولاق رسل معرلاولذلا مُعَرلاَو ا

 داقن او لذىأ هقا مال نأ مغررانسي نبل قسفمشيدح فو اضد أفلا معر نسمع ىلع ليم ١

 - 0 35ه 9 ودم د م

 ٌلدااَهسَع أو را دا ردم 00 عر 5 و ا ظ

 وهو: :الاغ مغرلا و مع و و دي 4 عر عملا اذهب ناع رم ر ”وهو ف امال ىلع ردةيلاقا |

 اريرخ :وجس#ي ق دزرفا لاف ساما ماو نا ظ

 لاوالانسهَبتاقهانلاو « اهنا ىاغَرُار ئ ظ
 هيونأ ل اردنا قآل لسيقان'الث فت مغر لاك ماللسلا هسيلغمتا تيدا فو |

 لل 7 ا دو ما 0 نا َح 0 ا ظ

 تاليف ناطي الان معْرئا ايل ل

 بضغ ن دول عال ل اذا انوباعيلا ناك ان منلاقا سناك رشمتس غار" ىلع مدخن ناءامنأ ظ

 ةطنمستم قر يهو حال سالى ىلع ٌثمدقامنًديرتةبضاخن ىأةمت ارو بشغاذا معروف
 د جك ىلاعت لوقنماو دوق نمةيراه ل. رةدجاملا سب تالا هيبة هراكوأ ىرضال |[
 هب و لدن ادن رمغأرل طقسلان اثياللا هم راع ةموانزهدعأ ًاريثك انعام ضرالاف 2

 5 يودي لسد قا لوسرمر انذتم هوهسملاةا.ثلاثيدج فو هيضاغي ىأرانلا |||

 ردشالام عدل همن ني نال وبارتلا ىف«بيفنمةمقللا ا ىأ هيفيقامءاربلا ا
 هاما نوم كوس تكد اق

 قديما وهؤاسغر واذ لعفالو مغادمغار وه .وا.عغدوا .غرشللاو هعغر مت

 5 (رمشع س-اح برعلا ناس - 10)

 وهاذكرسقلا مغرلاوهلوق

 ل_هالا ىف"هلءهملا نيسلاب

 :لمكتلاو بيذهتلافىذلاو | ,
 عا ةهجملا نيشلاب رْشنلا

 يلي



 لصالان وهاذك ًابْسأو ةلوق

 ةذس قو سوماعلا حرشو

 ررعيلف أبتسا بيدهتلا نم
 ىوجحم مأ

 (معر) لافت هدرا لل ا
 هميو ص . _ ع , .٠
 هيه معي تادسوا فاى روما ةيلعتمطتراوهتسزلةمغبالا شيفا ام نق

 قي رلا مطر و ماحد الا ماطترالا او ُ اعلا م طا ملاومطر“ 6و2 ستحل اهظرويسعبلا مو 7
 سمس داملوع 3

 : امرت أ نتن نانأ أأْسع 3 لاكن ةلاوترملاقنوكي[ودكناامراهمكطراسهمطرو مكن

 ١ 2 4ع 501

 هم 7 و<

 ةموط صصرهاع لك لعب * هيناممأانالكر ريف

 ةأصاو « قلفعح رقت اذموطرانباا اه نسأل لاك حي رقلا ةعنساولا ءاسنلا نمي غول هاو
 ءاسنلا نم ىشو قون نملة مول راو ردعولا ءاملا ةريثك نايا ة عام دلع

 قستوخاو م مخ دسأو مسوطو لدحولاطرارسعشلاك ءاشيسلا اجلا نمو املا
 لقو نال ضل ما رلا ( مع د( ئشلل مزاللا مطارلاو قبلا مول رار تك اذا هلك

 2 2+ هس

 لاف كزهتعرأوءوعزو تا نأ هادي تع و روةسعز 10 وءالاوليخلا طاخم

 هللاة ف هنعمل تاوعب قامت اياد وهكرغ هزالا لاق لاب نا داماك

 آهفوأ نم ليسا ماءزلااهماعر اوصسسا اوونغلا حا ىفاؤا_مثيدحلاف و مضلابماعرلا

 لازهلا نما وظاخ لسد ىلاءاشلا نم ءارلا: موعرلا ىرهزالا لاق لايينولا يدخل وعلا
 .و ريلاا# رب < ىو

 *.:فد_كوت انعَرْروسكا اهيف « ةحووأ لاك مهلا لءرلاو صوف ءر رسكل ايو
 0 1 صح 722 28 3 مد ص

 | بس الاوجاع ضر علاوهو لطلارومعبلاو ماعلا ناز ءالان |

 ىرهزالاهدروأ حامر رار عش وو هنما هيو جرو اهتبوبنش قراهم سمنلا

 ' 0 را ا 9

 مالا َليقباوعالا م ِءر »ع قأسمءودع عيشمو

 2 ١

 اريع ف صن جامر طل ىربنادشنأو سهلا بو-ورظتن. ىأ

 اعلا لوطا رش لوط 03 ا سح اش ةالٌقلاريعلثم

 2 ومو<

 ضاصخلا 4 م بأ يتلا لئ عليك أسما معرن
0 

 *نخاومعلا اوه وضح عجب صامتا وظل بأ واقتضلاق هرم سلا اورظنرى أعرب روق

 ةريتصة اف س اونا بتول يرتامب , اخاه عجن الاوان هج

 دقزنألا ءنهزاعأ ضبا كرعلا اذ_هن نالوة بف درلاعضوماطةلاو امصقوالي وطاغلتغ

 انهتماقتساو اهتدش عد ةرابحفف ةرفح سمثلا اهبرظن. ىتلاهنمع هيشودنانس ات فاتخا

 121010 ا م ممم ممم #خ#

 ىااعرلاو

 8 ةماوسبة يم يم ةمو مح ةأرماواهيف هاكر كدلَبدأف اهعماج اذااهظر هنن راجم لرا

 ؤ فذحالان ب ملاصلاو يشن
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 بطلا لباذلاو دألان مح 3 ىتلاناريستلا خْرَكاض : ارفّتاَتو قالا تامر نعي

 ل ناد رق "الا ير ترو لال ثيدحلا فو زا اوهو ضر رذعجي ضارغلاو

 ضع ىلع اهضءدر روضصلدقو باشولا نود ىهوماض رلاومذ درلاةدحاو م اهال_ءأالدف

 ىأثيدس>ىو ةراخلاهلعا اومدر ونبرخند هودلأف امنارمصتدل ماى سام

 رضا هيلع مكررا وام رواء ناكر بتاعت ءان .شيرق تدار ال لدمطلا

 دشن وس اا بلعت لاقو ةر 0 ارسل

 ارحهنم لريال مظرلا ف * ارأقدقان رلانبا حيبصنا
 دامو ا دس ضو سس يف داس 007

 دضتراف عاملات د- ٌطرو ضرر صل ان كو ضعت ىتابضعب لمجانمرقزال

 هرادنالف ئلاقيو سكت افهترمسك اذا مصرا ش هه تمرر ةدشلا مقل

 مددادادع

 دسللاف اهشرةراجلا اهيف صر

 اهماَضرو اناس عازجأ #3 ا كبارا هيَ تَرَ

 ه 57 8 8 20 3

 ىأ 3 و ع 9 دشن مترو راغدجاو مضت راك

 دع وى هم و

 يور لاو ةترشرلا راجل مرو مترلاقيو ةموض ص ةراخت نم

 ىس وه هز < 29 و »و -
 ىئررب مص ص ربع وةراجتن م مكسر فة لارك رى>ثيدملافو 1 هعدروهر طقو هديدح 5

 ريعبلا مضر 35 مّدم شاول كم د دشن أوى ارعالا نبا ع نمر
 39 7 - را 2

 طقس ىأ هد ىف ل _>رلا مترو هماقأ ناكل لجرلا 51 ضرالا<ةيقرامدرهسفت

 ضرالاهيداحاذا ضرالا هنمع 3 اموضر مضرب مدر دقو بلدك انرو 1 دن محرتخال

 واس سا ساق سل ةةهء ري هدو

 د ودلالات .فتراصدبصع حشاد بصعلا موا

 م7 ٍِ

 تدر لاةيوفيظولا مظءرا.ةناودو سما عج 3 ِبصعلا موضع سشاشمألا نيم 01

 ٍ "طر ميضرلاو عضوم مسساماضرو سنا: هوخو 1عررزلا رت ًاهتر ضرالا تهدر تدب ىأ

 يم : يَطرافاهطر مطرب همطر ع ةنعفر رتاط لاق رسال

 كيتراىأ هيفوهمطترافامطر لولا فئشلات تم طرضف هذ عقو نيطلاىفمطّتراو 2م

 0 رشق ارمسلا يطتراف هلا ثي د» فو هنماجو ثلا عروس ماذأ مالا لت

 اررلا ف ماتراه قف نأ ل قران م "ىلع ثدد.--ىفو لولا ف خو ستاك اهئاوق تاس ىأ

 بيا

 ماطراو هسدف طبختب سعأ ىف ىأ ةموطرو مطرف عقوو كسراوه سيفو ىأمطترا ع مترا مث

 جلا مض ر "هل _.> نمد او-ق

 ةراخلاةعاج ىه'هل.ملا

 قدهد ةدامىفمدقتدق و

 هولا اذ_هريغب هطبض

 همم هان هام باوصلاو



 در ا

 ةرامعهذهاُس رمش ءروهلوق

 هيف ةطومضم ىو ملحن :١
 لصالاك طيضلا اذهب
 نعاني رقمدقتام هفلاجيو
 قىذااو_هوىرهوملا

 رزديلف هلمك-:لاو سوماقلا
 يتحكم هأ

 (مشر) ميلاف رح « ءارلالصف ١م

 273 هم

 اذا همدرَأ ماعطلا تعثر ردص هع لاو م متر لاد متورلارلا عضيىذلا ماش لاقيو بتكسح

 مرو منو رابمانا خخ مدر ةفيشحوالاقو مدقرلا فة غل عداطلا مسوَرلاو ه3

 | اهتيئادب ضرالا تمر ًاوتاسنلا نم ممر ه.فلاققي تنثلا نم هرسهظداملوا مشورلاو كير عتلا

 ىورب و» رايق 7 00 ا
0 

0 

 هم 0

 قررا مرح ناسا ا اا تفادي دكد بست

 هرفحرخأر نل متزأوا يح ناولآت فلان الا لثم ءاشمر وهام ضرأو لاق هنول

 صرت و ماعطلا مّسَي ىذلا مّسرآلاو قروأ اذا سمر اورصنلا مر او 0

 < ثم

 امراة فاضل ناب تا 5 فض 0

 لاقربرحل تبلااذهدسعو أد ثنأو هدمسن.الاق »# اهرب تءاخ * ىوربو

 مهنتي ىنلاوهو مراصان م مةريرسكلابلبجرلا ع ردو رد مر ىرهولبا طوه 2

 لدن + م اكوا هتوابوشب س رب نول ى لاقت هلوق ف تيكس || نيا لاقو هماعصر<وماعطلا
 د وه لة هموس هدام

 طوطخيو مشو هب هيىذلا مترالاو عشرا دبعامز ا 0 فري ولاة رلا ىلع

 مدر ثيغو مّدوأل ثم قولا منوم را مدر 7 هرخالو نوللا صلاخم سل ىذلا م .ثرالاو
 «2 هادم

 رهاظ ف نوكيىذل مشرلاو بلع صرحو ماعطلا مهتئاذاَن ك1 تدر مرو وم

 . سن 87 س38 < ٍ 93 ©

 م ىدركل ادي مشرتنا مشرلا ثدللاواولان مولا فرعالاو اون داون ؛عارالا وديا

 كا - 1
 نمو-ةشمعمضلاهجوف داوسةثرل اومشولاك ىهو ير لا ادي مشوا

 قم_هلا ب ع_ثلافلوخدلا مَصْرلا ينارعالا نبا ) 20 هاو ءاعّر عبضو كاد

 َنامَح را وةيادلا كلذكو هودع لسفتامشر مري جلا مذ مكر 1 م ذر ”هلم_هماداصلاب

 همص 7و

 ناو ناسا كلك ؟ناوع ىطن ى أناس هلا ل ءنا لابتي ىارعالا نبا جا ايراقت

 ىو دم

 ماضرو مر عج اوةئتاثي تسلور وزاا لثم ةمظعلا ةر ديعلا يحل لاو همر ااو ناملل كءاضق

 00000 اال! تفي كول انسب رام رزطص ماسرلاو كرات لاقو

 ه ةمرلا ىذا تدكسلا نبادشنأو ٌتاعّدر عججباو ىرب نبا لاق
 ؤوم و يأ دهم 2 00 ءوم 5 2

 لزملالباذااوخ ملا ضارفتانب + امنولربع ضسلا تاعذرلا نم

 د



 ولا ل ا ال سا نر ل نا ال اود
 3 21 : 0 3 اف ذا غم

 ١ (مشر) ' ملا فرح ه ءارلالسف

 وأ ربح ةمالع نبعد 0 مسورب حرق رعشلا قءاحدقو

 مشرلاو 0 هه لوةيامارعتعم-بارثونألاق | مساورلاو مساورلا د ”ل_.حندلاخ هلاق

 موسارو مورو مسور هن عبط»ىذلا لاقيو ر عون أ لاو بتكاذأ, مر واذك ىلع مسرورئالا و ىئيمدوس ىس-و+
 ةمرااوذ لاق رمالا ول روسادك الامم ور لثم موشادو

 ميساو ,رلاتالمدهلاماجناك #23 اهلاعمفو اوم تم ةنمد و

 را

 بولو موسرةقانو انها ة.حان ,ةفورعملامرُت اللا ةسلهالا ىفتناكبتكريساورلاو

 ادوس تح ىا أاهودزن تف راطلاو ى يطا ا .رفمر هراشا د>ىفو طخ دب دشن سيم

 سمع # 5

 باع ضرالا ف سر وةيفحاطو اخ ةططخلا ى هوة رمان اشلا نمدوخأمهنأ اك 6

 عمد 0 س7 جى-و

 ترب « أعمر مسرةقانلا تععرو هلمولاةديشل نر طرالا قرر ّ موسر ةقانو ىراسملا ءاملاعس .ارلاو

 ىلذهلا لوقامأف انأ أهتم راوامطوةدش نم الا

 دارفو عش فد وام امبز زيزلا د بعمل نوعسرملا 9

 عجلباو شرالا اهتقدن 5 كرا مسا 1 ول هلا نيب اهيل صقوءاملا دازفاهوهسرملا دراما

 ىاطقلا لاك ذو 1 او ريبكشلا ماسنزالا واعد وربك لج رلا مسن 211 وماسر

 استرا هلا اوهأن م ىرارصلااذا «هبحاص توا ىَتقُي لوا ىذف

 همءادعو

 مستراو ابيب ىل-ع 5 5 اهند َّق عررلا اهلاكو ىشئعالا لافو ٠ْ

 يتلو يهاب ع 2 ا سلوان مخ مستر ا ةف حوت لاق

 رو ولن دج لوقو سرا لاقيالوامسر دريك مي ربمسردقو ليمذلا قوف لبالارب ريس نم

 1 ميسرلا الغ قريع 30 اصلا الجرب تح

 د يلوا جيري مالغلا مرارا اسواق ءامراف يسرا ىالغم تلك ةياورفو

 سائلا اذا ميما عا 51 غلبا ل ثي دخلا ىفو ةلسياوامو «ريسلا ىلع قبب ىذلا موسرلاوربعبلا سر

 نابل م لاو ضرالا قد رثوم عدرسسريسلا نغب رم رلاواعا ارسميلا نوبهدي ىأء وح نومي

 مسرلاو بنك انهئرهسلامتَر م 30 مس م ءارو هلئسما اذا همست افادكم هت
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 ءأ ارذ ىلع النا عضوو ومره هتمالع نلت منول بو بوبحلان مهريسغوربلا متاح

 ني-لابردابسلا هن م ىذلا حوللا مش .ورلا ىرهوطا ةيداوسم و راوهو#- م هر م 1 قسفربلا

 ىث متر واذكى لع مسرورتألا مسرلاو مسا لوةيامارعت عم-بارتوأ لاق اعيج نيسشلاو

 مدلل | سا

 لا تفاك ةباو ريو هلوق
 ه]سعل و ىلص الا وهاذك

 هدأ هررخو ىريسعي ى الع
 مى د



 (مسرإا ١ ملا فزت « هارلالضف م

 رمل ماجا نب نيصلسا لاقو منيو رعنب كلام لطحن كلام ما زرو* و ميس

 اقع وسو عيسلاو 3 عار نمل رالولو

 لاق ةأرها ا 5 درو ةمشاعاب ل“ هون ثاو ادارأ

 دس وراك لوى 5 نهر دعب همر تفرط

 لعرب قرضا 1 رلامزرس أ مي ولأو
 و و ع

 ملم مأ هنأ ىلعأر مشع 00 اتش ذك ارمارأ ىناك

 مرو عشومت الكا 0 رلا هنأديسنءاءرك دولامّشلا عب رىعيلاف

 هم 21

 | عرراو لام نهتفانتو 5 4 لابح 0 و هلوقوعضوم

 ماهم مزه ة ةجرتقو نزولاةماقالءا ردازفمز 1 ارذتأ ارآل قو عر 21 اصفر وحنا لبق

 ازمه لشمىوريو ىضغلاوأءاصعلا ما زوملثم افا 3 دشن و ماررمل و هو ةريصق ىصع

 قدلاموهلةوران“ " الا نمصخ# هل س دار كرا ل را ( مد
 و دى ”هرء

 رادلات رغلامسرو م موعرو مسر اك امرادلا مروا هتمضرالاب

 ةكطم الاك ض ئرالاباقصالا رث امفقب ًاواهافع
 9 و رو هد ه8 ع

 فيكو نو لا ءام نم ينل 6# ل 0

 2 و رك ور - ير

 هبلارل مرورا ديمون نأ مادار أ مروه ىذاارد ملا امن عفر

 2وقة-- ١ هم 95 --

 ةمرلاوذ لاف بترك تلماة قرنا تهور راذلا وكر قا ترا ترو

 و وه هدوم لكموردع ءو < سر ها سدد

 موك دبع نمةيابصلا أم #3 3 اهرخ نم تمعسرتناأ

 _ لافو يدار فضنربا كير فتو تلقا ذ لذكد ْ

 راقتنملا برضو يشل 2 د رامشا لا أ كلاقس هنا
 8ةءو-

 لطخنالاىربنادشنأ أو مساك م-ورلاو
 هامعو م «# 05 ىودامسإل ا س

 امك ماسراداب وال 0 امور دحلا امس أن م فرعا

 ؟وثمسورلا لاقي واضي انا نت دلاومو انتل ابنت اهيفةيسشخ مسورلاو

 ريثكل اقر يتاندلا هب ىلع
 سوص هضص «وو 2

 مسورب ل فره نم تق وان 001 موهوجونيذلا ضار ملا نم

 ةسيراقلا سرب عَبطي ىذلا باطلا ب مهضعب صخولاع ةغلنب_ثلاو عسباطلا ميول هديسنبا

 دوو
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 ل (مثر) - ىملافرخ ه ءازلالصف

 نماهءبروأةر ارغلا ثاثردق ةمزرلارعش لاك قيد نمور نم نايف ن نويلعرت اعل عجو راو

 نيب رض ناب هزاز وةمر رلااهلثمولاقر قا نما عبر دقوا دك ديز لاك قمقدوأرت

 هتقان بطاةعىعارلا لاف ىرخأ ةسع 1 ةرمادسج تءرؤلا لالا تار ووصل

 لبا دعب ىرذعا مثل ءاه ىلآ فز زاروّنيملا اعملى 6

 ىرذ_عالبق ونلك ًانامّللن 0 الفل ني ك.لع عت :أىألب ندعي ىرذماع هلوقىعم

 لكالا ف كلذ نوكيامهن» مج نيئيشلا ني مرار ليقو كلذ لكىف هتقانب ارمي“ الك كلانه نكي نا

 مكماعطنيباومزار لسو هيلعدنلا ىلصهلوقو نعمه نيب تطلَسا ذا لبالا تمزار و هديغو

 رعثش.د»-ىف 5 ءىلارعالا نبا للكسو نيدمقل لكذبب هللااو رك. ذاءانعم لاسم رمق

 لك الااو طلشاهانعملاقدجلااةالاو د ريةطااخلاو ةمّرال ىلا ةمّرا را اومزارف ماك ًااذا

 واسملاو نئئانجلا وسايلاوناللا لك اتتاةمزارملا]_.ةو هتدسجلا مل ياوارقو ركشااب

 مكلك أ اوطاخا دارأريثالا نبا لاك تاس ريغ بش عماغت :اساواك لاك هناكف مودألا وبشملا 8

 انسلاموت واس اموب لك أنو هو ةيقاعملا لك الا ىف ةمْزارملا لمق و بش عمافتاسو نشس عمان

 موقلا مرار ورلاودا ربا نيل را عاري الاول لك الاىف ٌةَمرارماَوارامقازبتامودوار امون و
 تلو لاق وحرام «سفناناوت شاذ مولا مْ زر رراونتماعألا والا

 مرر مانقلا بمس راَشُم 8 معاطمامولا موب 000

 0: ارد دل دابخاو سه ىلع تن .الومالاقمرماالا برد ىذا مر لا

 مّرومادسببعوأ يوما ىرعس هد وما ار وفترة ديدشةمزر اتش علذ زرو ا

 "لحنا هاوراذكهلاو ءا رلال بقالي ررملا باوصلا لاه ىازلا ليقءارلا عمتجارعَتشمل
 سمعو د م س2

 درفب دقو رطملام وح منامك رم د( ذا وأ رزم هنا غيب ارعستمملا قدي روب اكسو
 «و © 2

 نفخ ىأوأ لاكع اورق 0 نيعارذلاو مررملل تددعأ ىايعللادشنأ

 ىهةضوبن لا عار ذ دلاف نير عشلا عمامهو نامه نامّررملاةّساَك نا لاف نين ى أنين ودارأ 1

 7 نييرعشلاامَز 1 رماها وعم بكا ركامهملقوم رماح ًءاز ولسا 5 نيم يما ىدسحا

 ارم ناموا ىرهوخلا امسهعمنان وكيتاءارذلا امسهعمناذللاامسهامهفنايرغسلاو

 مررص مأ لالا ءانعنأن 0 الاوىرعشلا ف امهد_ح أن امْامهونيبرعشلا

 ند ”ىسوبأ مازرو بضغاذا امامي زرا لدرلا اززاراه وهلا متي دوة قالة نمذوخأم

 هللا لصالا ْق

 ها رز رردأ ةيظعك س هوماقأ ١

 م وورنح م



 لاجرلا نممازرلاوهلو-ق
 سوسماقلاىف طوم ضم

 ءامكدلا قو ناكتك'

 منعم هأ رردبلف بارغك

 (ماد) __جلانرع »_درازسن 0
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 _ 0000 هسا ركع لرسم ند ازروةمازر 00

 وعدم لع
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 و 2و ه5 س- 'و 1و
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 ماع 00-0 د هنقسسِم

 ماعلا َدعنم كلذ وعمال 5 مالسإلكال ولسنا

 2 5 < 31م

 عو>نم طقس اموووواَماَر زر مرر همر زر ربعنلامّررو كلذك هفوحفف 2 رلاتمزرأو

 رد-ةءالثاك اَدااَماَرر وامور ر مزرب امهرعغو لحزلاو ربعبلا مُر ىنايعللا لاو ضرموأ

 || هناكمنم كرص نأ ًارد-ةيالف طقسدقىذلامزا رلاةسهلاكو الا ةواحاز ٌرضوهلا ىلع

 || | تباقلاربالا نما 7 ََى ةرهوملاز زار ا !ةيله سآلاةشالل_قولاف

 ظ | ماع مذلا امازرواموزرغز روم ريد دقانلا تمّرر ولازهلا نم موةيال ىذلا ضرالا ىنع

 ةقانىلعل<ر مه يفناكو راسي نب نهلس ثيد_-ىفو مزار ىهف كرت ملف لازهلاوءاعالا نم

 ةسعزش ثدد حقو ضاع ةأرماك مازر تاذمزار ةسقانو لازهلاَن م كرصتالىأ ماس

 ' قاضملافذح ىلءنوكتفةءاو لاو انار ءنالا نبا لاق امانا تك رقارظلاةءاور

 ّل رباذا ةنرق ىلءلج رلاءّرر وكر 0 :ادوزار عجم : ررنوكي 9 را تا اوذتكرتءريدفت

 دسالاوهو ةملا“ اقناُرداَقلاو ا و َّط قارا او فلادا ارآاولاك

 مشعج نبا ىلع دوعد ىدخح ىف ريمخلاو هناكممْز رد- 5 ىذلا مر لاو رمل او مردف

 مجحلاوتوملا ضايحن ءىأتمال 5 0

 لاه 1 ال لواطرالا اقل تاكل وتر لد 014 لا 0 71

 اذالالاىف هل-صأود- اونو قدا منانغلا نمةمزرلاثيلل نارعجمانرلا كريد

 ٍتايشلا نم بورضاهيفىتلا برعلا مالك ىةْرَرلا ىرابنالا نيالا اضدتامون و "يل امون تعر

 امترردقو باسشلان هيراكتلاةمز لاو ضعي ام طاّساذاهلك أف ما رمهلوةنم طالخأو

 صورا ةوبولىف هسعج ةمزر وامز رهمز ربو همز رئشلا مر روامراهتددشاذااعَر

 الحر ىطعأ هنأر عد د->ىففو كلذوو أ ههلثو ا هفصن نوكم رقلا نم للا ىف قزامل اضنأ
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 ندقأا

 154 (مدزر) ملاف رح « ءارلالمم

 همدحع

 هلوثو تمْدرَأل ثمزو احل عفبالا لمعتسنانأقو

 سدسس 9 - مورد

 مدرع اجو دن نوملا ب 3 ابيزيزعلادبع ىلء نبا ىنعأ

 مودل ممهلاو لاو مدر جمر غور وردها ىعسال ورا ذك يسال

 ثددح فو ىل وهو لاسؤئنلا مدرك ره دولا ناساذامل مود فو مسا نمر وللا

 موذرة نفسو نالمسلاو رطقلا مدرلاوءالتمالا ن ءةيبصتمىأ ةمذّررودقفريع نيكل درع

 ثدد»ىفو 7 مالتسالا هل سنان مدون
 َءلرا الو مذرالو قدالل كلا قءاطء

 لاق هكدو ليسو موذر رسكو هسأرزو اجت ىتحلاكملا“ الءنأوه

 و ءيقءعرل وه

 مودر را رسك اهغك ىو 37 نمو ”للب تبع ةلذاعو

 ل , نافجو موذر هولا 0062 تا لان تملا ملا علا

 0 الملا نافنملا مُدرلا كار ءالا نبا

 ميل مةرابعسألا 03 مْدولا تاءابصولدلا *ال

 ىلع مّدرأ او لسيما ءاذرلاو مْدرلاو رد_ىملامذرلاو مسالا مدراءالتمالا انه ملا ثيل لا

 وهلسقو همن يحاهدلو ىلع ةقانلا نين نمبر كد رحت اةَمّررلا «(عد) دارنيجلا

 و هل 5 0 .٠ 3: 5 7 1-0 .؟ . .

 ةدومرهطد نأ الئمبرضافةردالة مرر ىفري>الل 11 ىو همزرلا نمدشا نينحلاو نينحلانود

 ودجر

 لبالا فصن ىملدحلا د# وأ لاقاهدا اوىلع تمزر أ دواهءمىودحاللمقو ق تعالو
 5 -2 سلا ب ف جا 2 >- , ُ

 ىلعةاسلا تمزرأو ة>رق سلا ةمسط اهنأا منح ىفنييتل وعي «اهمازرإىف سفنلا بط نيبت#

 : ل 1 ل ل ا
 ناد د1اق و اهاقدي عفتال اهقاح 5 نم ء>رذ توصوهوامازرإةقانلا تمزرأو تن اهذاو

 ةيمه# ل

 ةردالو همّ رلثملا فل قو ملا هناا تربل ازرالاو توصف :[تمزراو تلت هسقان

 مرو نوم ىبسصل ميول ةاحمأت مزرأام كلذ لعف اللاعب و ىقدالود- نا برضيلاف

 تودلا َةمْرَلا ىرعالانبا ةقانلا مازرإن مدا أو ديد ثريغتوصو»ل.قو هتوصدتشا دعّرلا

 نادشنأو «عزرقيرطلا ىلعّنهد وسأل لاق ريا عز زرلاواهتاوصأ عامسلا ةمْرَر وديدشلا

 ١ نوعا * الدم نارعاوكر رعاشلىر

 ةقانلاةيزربدرلا ةمّرردَم_ث « اهماززإبواتمةشَعو « دشن ودعرلاتوصماززالاو

 بسلا ىلع اضيأمز رلاوشو هدر عّطت.الىذلا باصنلا وثيغلا نموزرملا فايسللا لاهو

 ٍ اهاخأ رت برعلا نم سها تلا

 (رسذع سماح برعلاناسأ - 11)



 000 ١ | اا 79 ' ياه فق ذح اهي ف ةيك ذل

 (مدر) ملا فرح * ءارلالصف 4

 .7 ف ع ٠ و 3 0000

 ةمعمربغ لادلاب نانا ىف 2مدرف ركناو ىثولا دعب ترسصلاقي ورئاقلالا ماو دية لوقلا

 ةقانةفص دشن أو نو مدرالا عجلا وح الملا مدرألا ىنارعالا نا

 انومدرألا سداقلامقنأاك * « عاساولداهبوذجتو

 ٍتاجيدرلاو اهدلو ىلع تفطعُأ فانا ترو فقط بْأواذكمواذكه برضاه

0 

 مولا مدربو زوار 0 ا 5 عم برعلا ناسرف نم لسحر

 مدرأو هقراغنلو تءادمدرم ىهو ىهلا هسيلع مرأة سم د هبت سها وهن سماواك ضرالا
 01 ههه ا هدم مي وو 2

 0 7 عقاب دز مدر راجلاو ريعبلا مكرو مدرع باسو 0 ولا ودمر ضوملاةلع

 ةزرز)ود ماد <

 اجر مضلا:مدزب مدر ىرهوملا طرشام 3و اهب مدرو ة- ماع طا مدا مدر لسفورسل مدر

 َتاارصكل اق ضايرثالا ا سوقا مدرو سول توص مهضءبهب صخو تودلا ماو

53 

 اود !فئاغمزع 00 ثمدراذا امرأتك اسوةفصد

 و
 س)] ه س 38

 هناك ىرهزالا لاق توصلا ميلا وا هن ضي أت مدر بيذهتلا فو ضاينألاتنودٌتمدر

 #ه: ورد 7-7 1

 هذ_هلاس امدرز مدربئىدلامدرو+.ةريخالما در ومدرل->رو طا رضلاوهو ماّدرلا نمذوخأم

  شاوخوبأ اف ةماهتي عضوم مدرلاوة مدربلعو 7 ًاةياورو عاركنع لاف ةمامد عضوممدرلا ةمعملالاذلا ددنع ىلا هنأ 5
 مراسل نقالة يشَ د هلل ىدوعتالكروالكَم

 7 1 ريم -

 رح الا لوق هبظأوةو ور لا ىدوُم وف لذا عفرةمالع ىهوتا نونا فذح

 ىذ ذاك لاو ئداحلا مسح « ىلدت در ىرسأثعأ
 - :”س - -

 عفادتل فوقنا لءسن نأزو#الو ة 0 دوعدار ًاردصملا ىلءةم_ثعءبصنورت اظنةلو

 5 5 ه- "بع 9

 نامدرو جنبا لوق ىنءماده ضام« قالد._ثءعوتاىدوعتنال ىذملاولا.ةتسالاعامتحا
3 
 7 7و

 رمعزْنب بعكل اق رطقانامدروامدرمذر : مدر هفن 1مدر (مذم ) نيايبرعلا ن٠ *ةلدسق

 ساو هر 5

 امذرءغن أاماذاسد وأن مو د تصر مز اما ذل اهنمىلام

 و
 مةهمو ]<

 قويا 7 يم عتيل وذرة عتب ا لكن ملئاسلا مود رلاونيللا»تعفداذا مذار ةقانو

 هلل ادمعحدع تَْصلا يأ ئةم لاك مدن ع اواهئالتمالا هد ل.ةاهناكوأ ىدنتلاهن اوحنا

 ىداسإ .هترادو وقرأ او ه« لتتم 26 3 تاعد>ْنا

 اهلك ريل بابُ 35 الم ىريشلا نم دول

 و ه عدوه ء و ءور 0 5 7 ا و و99 -

 لاترد ذو م مديل او ظظونالو دوع لثس مدرو متزامعيو قرأ دوا

 هس هع ع
 اإقو



 1 (مزد) ميلا فرح هءارلال سف
 25 2552 55 تتشللسىلىلسىلىلىىُهىلاالل تلت

 هتدحاوريطلا نم عون مسرلا ارا وناكتاريطلا نماواكرل لاف ةضفارلار ذو ىبعشل |ثيدح فو
--- 4 

 موُحرلاَو نا ناد : اذا ءاقتلا محَر مهلوق نمور تاب بقو قولو رذقلفوصو وهو

 ءاحلا مضنو ءاينلا خف دقو نا عمال نت فيرم خرقا ىردأابو عاركن« شرار

 يو مه تو )و: نود . ”0 7

 مخرتىربْ با لاق رونعو ريو .ءو نلامطو ناعطو ن ديو تقل ل موه ب الاقى

 و 5 27 4 5 274 د وو و 5

 يره ٍليدهدالراغ مسا نار و عضو نام رو بكر لو رو بنز لدم ل عفن

 و ف ل داق -
5 / 

 7 ادكهرتهتخأ هلوق ه.ث رمت أ تاق لقدر * طرأت

 -يلمكتلا ف ىذلاو لصالا . 200
 هل“ َئ ىئ ولد تامد دلا ىورتو ا 95 ثلا اجلا تاو 5 نام رداع ىلا مم

 هماتوقامدعمو ىلاعاصال 0 2 >

 م عال لاك ريج - نم م للا دق 35 بقفل د ثيدحلاىفو
 و 2و ٌّد ه دسم

 محروداباز مايغن فوار # 1 كن رمال 1

 8 ئى
 ا , به 00

 اهماخرفةدرف |اوضنف # رجعوا قرات ديبالا عضو مانرو

 امهوحضو هَلتْلاَو باملاَم درلاش كلدوذو 4 هو 1 اياب ل 2-ما (ه)

 مدرلا مسالاو ضعب كاع هضعن لءجاممْدرلا نالَد )| ندرك أ ما وسكس

 27و

 مك دب ىله> ارب رعلاليزختلافوح وجأمو حوجأب نب دان لا دسلا مد ءدرلاو مودرهعجسو

 م. 9ة2

 نمنع ست هس 0 ذهل :محوجأمو حوجأي مدون مموبلا عشب د+لافو امدر.ميو

 هول 72ه هو )و جنم

 58 ا تاذنعا 1 نمستإادتعومورلا ماوس ديمو ملا اهتددساذ امد لئلا عتم

 سلال سال ايكو نما اهعذتو ماهبالا لصأ أقةيامسسلا عب صالا سأر لع نأوهو

 : 7 ارا : و 7 5 ذه

 طا نابوث ةعدرلاو مدردو ضعه ضعب قفلام لكو مد ممااذاراد كا ن ١ طقس سبام مدّرلاو

 72 ود 7 4 5 و 7و 5 0 0

 مدر بوق قلد ابوثلا غدرلاو ءاهلا حرط مهو ىلء مودرلاىهوينامالاو + ضعت اهب
 - -ّ - رد 1 ع

 قده ةدعاسلاو مدرب اش ووا>
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 مدرلا لاكن تاو داديعب نظم 0 اردتم اهلا ىلءاعمحيير
”< 

 20000 0-2 عد دو ا 5 يا وو 7 وسم

 حقرتساو قلخ اى ؟قوئلاعدرتو عقم ىأم درو مدر بونوهو يدرتهتمدروبوألاتمدو و
 فى

 وة-<.9) يسدستو

 ىد عت الو ىد_ 4 نقر ىامي و لح رلا در لاق و عقرب د ىذلا عضوملا مدرتملاو مدرتمو وف

 د ت8 -9 ى -م 1 ى هدو د وو ىة صول“ م

 1/0 عقرم ىلع ملم 0 مدى بول ه ل.س نبأ

 مودلات له 0 مدام مءار ةلارداعزد

 وة ده

 ىلا انو.ةم_سدقىأ 3 0 + وص «ب هب متاع قصلل د نمو ديسنا لن اد

 مشل . كش سل

 دن 1

 . ككل



 ١ ١ * /مخر) © محلافرح ه ءارلالسف اا

 قطنملا دير تعلط ذا س علك 5 ب غنم هللا ةصضاوااعر َر
- 

 لاقيت ودا سوم ىأتوصلاةم-. خروهلاق متر كلذكوا توصوا همالك مح دقو

 اهرخاونوفذ_عاما مم منال رك تلا ةرالاو فشل اوةأرمالكلذ

2000010 
 نمفذ_<نأودو ع الا مير تفوق ذسملا ع لا ل-يقراهيقطن اوبس

 ىداننملا نيد دلل امن 0 «لاماداكلامو ران انثرح تيدا اذ اكلوقك رثك او فرح هرخآ

 ىللاّو ا يلا فعمل يللا نعد أ ىممالالاف فرخلافد- 0

 ةرم ءءء وم

 قلفللا هلم تناك اذا ةمسمخر هي زاعلوفتالا علا هلت لةفمالك- | نم لهم لا ترعلا 1

1 5 

 ةريغوةأشلا سر ضامن راووحر له« ضر ًارخ ماَحَرلاو اذ - ه ىلع خرُملا بابل هسعف

 3 ”اسدوساواهأر ضا اذا" رئاش اشو“ ار ام لاق ناكنولىأا رع اسواههحوفف

 ه5

 | ةفتت>وأ لاق ةفلخلا ن ندادرض فانا مرأى راو د الت الور مخا كل ذكو اه لسد

 هلك ش>ولاو اه فارم ار ص ًافرعاهلو همه اضع :ردزاهل ةرمضغلا ءاربسغ َْخ

 ديبعلاق بدا نم ىهو لمرلا ف تدنتةاورلا ض عجل لاق هدسطو هتوالخ قرعلا كلذ لك أد َّئ

 07-2 عوق تل هراك سد

 بو.هلأعت قلت 3 ىاحرلار فم بشوأ

 برضتءاربغ لهي ىعو ةفقاسلا هيدك تب ئاحرلاواضي ارا ىدوكدمللا جب رلاءاسرلاو
 3 صدم 98# ؛ 08 ا ع

 لاضلا لئمر شوه لدقو انمل بلح عزم: اذارشنعل هن اكض. !لصأ اهل واح ىهو ضانملا ىلا
 ١ تنل رحرصأ اذ ا 2 2: 6 98 2 مس سيم 3

 اهلاضقلعتواهاماحرربشت *« ةراتواروطركملا خارق ىطاعت ت.مكلا لاق
 ع ف . 3 5 2 2-7 3

 اسرق فصد تدنودوىتاحرلا فس قلاو صالافو

 وزرودسة ة سو ه9 ه<

 نالطملا ىلا را قرعك 3 هنةمدوأتهأن دق ن غاذا
 ل سو 53

 ةسفمح وأ ءاكح تيتاهلاقاشرلاو ل 2 راش رالي 6 شرم لاو

 ع آر 0 نقال محرلا رع 1 لضوم ةلافو ا 5-5 اذا ءالا نا

 ع كي 7 * |! انكراقسلا تس ةوذ
 قدها لام مم هاير وداوسإ 65 م هناا ملح را لكش 18 كاقولصالا

 َ حا بلاوج ا أ ى-بقاوعلاىذ د 0 ءانملاب فر _ءةدامىف و اند

 مهلا ضعي املا َبَصَع 2ع حامل اىذةفرعرماو هطم_ضاملمدقنتو لعافلل

 2 هلو_قو لوع_ذذملل ءانمااب

 لاق سذحلا ىسعينأالا اذ_هف.كىردأالو هدمس نا لاق ريشك || محلا ىنايحللا صخو ىاكباو_هكلاوه و

 ساما ٌئراللا كلك + تولاطملع انما ىشعالا || ةدامىفانلمدقتامو مكحملا
 1 1 17 راك رت كااسلن حاج سلا تي هعجكهمتك أ طخ ف ورع

 قو ش



 دسم سلال

 درا دويل نيرو اعف نسل نع م را

 [ا (مخر) .  .ممللافرح » ءارلالدف

 كا
 رمدكلايتجرو ةماحرمضلاب توسردكو جاتتلاد_هباهجر تن بست ىلا هقانلا موحرلاوءاملا

 ه2 5 < 2-

 هيلعُتةَبرو اهضس ىلعةجاجدلاو ةماعتلا تير (,ن) نامءا محرو مو> عوار

 ,ما ة» سادسا هوى م ”ث سل مهر و مي هب -

 اهاااهومزل' 0 هبط سخر موبار واو رار هجر هنجرو

 # نوم ايميلي و ١؟نةس «ثءهس

 ىحو هّتمعال اجر هجرو هجرااهدإو ةأ ةأرملا تجبر وهن دومو هتمح ىأ هدر هملع قلو

 # ةمرواسو# سد

 ملا ىالد شنوا علم ىأاتبترو اه هيلع تقلأو 46 هأ مح محا رلدباوةمجر هج ريهجر ىنا.ءعللا

 وم 816 و عمو 5-< 1 لاي

 وهمس ىث بمطأ * هجروانمشد لادم

 لاقفتاشلابلكلاو ورع راعشساو
 "مهلا يتب وأ موملا لعقام .« مع رشألاو كنعىرهش تيل
 0 8 م زا قابلا

 « مترا ءاهر ةردلا دك شاح 1

 ةجرلا نمس رقاضد ًمَجسرلاو ةنونجمامناك ور مراعي اهنلسهذازنعذخأ هس ل !اًةحا

 رب رحلاق ناهيرياع لاس وهسلو هتبح ىأ هته هسولع ٌتعقو لاقي

 ةءهزمو7 ةهنذ) يود

 اناب ركنا رمل ص م كامو + مكوه نيسقلا ىلا دوك تو

 مدلم < # ومال س

 هم :مرلاوذ لاق «راجرو فلا كررو

 و »ومد صوم ءدمدمهء2وو هدم ه ع

 موح م *اتعولارج عدومسم » اهردخ ف رطلا ج ااا
 ناىرامنالا دبزوب «امعزوماناا تلا و هلاهح ىأهمأ أةجرهسلع تيل مود لم ىعمصالا لاق

 )و . 2

 هةقروهغطعىأ ان الدر كملع هللا قا ألام ,وهنجر ىدعشجر همر لوقين ءنملا لعأن رم
 ىإ

 2 م ا م سلو ل

 أهي ص ىلعو اهيدص مدح رت ة رص بار ءالارداوىفو هل مخاروهلوقيا ارعا تعمسو ىنايسللا لاق

 دس 8س ٠ 0 1 هم و مد انها

 لاقيةمحا م>رلاو هتراذا وايسصف هقانأآأ 00 هلع رب رو هع رثو هجحرو

 عد و ايل عدم -

 هلوقهئموروصنمو لاق 0 ؟ابرغ ان ٌسِرو هيلع فطعى [ةنحبر

 ىنالةماخّرلاو مالكلا ند سلا مخرلاو قافثالا» 2لاو موه ءاسعولا 2 5

 ثددح ىفو 000 و ٌثوصلاو مالكم مترو ءاسنلا ىف نسح بح قطا

 نحل توما كلذ فديدوادإةماشا ودود لوي اعتلال

 ئدهف ةاخرةيراملاتينرو قينريعأ ترمالكو ةسيخنلا بي ” للا“ ىلا قيقرلاوه ميخرلا

 م . رذنب سك لاك قطنملا "نلمس تناك اذا مخر رو توصلا ةميخر
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 الا

 اد جلا أهيدص مخرتدل وق

 بيذوتلا نمةضسن قطبض
 هديت هديتك



 (م>ر) ملا فرح 5 ءارلا لصف ا؟غ

 #ءمر هس م مى « و لال

 حاقألا لقت الفاهجرفاهذ- تر مواجرر تجرو ةماحرتجردقو توقف

 لاقد ؛د(حادزعووحرةماو م م> ارتامواهالمطقم ا

 ايلتسآو ةبار هلا ناسأ محرلاو م ىبصلا ىنعي 0 اع

 ىدهالا لاك لتمر 1 محرلاوةبارقلام محرلا ىرهوحلام را ىفودأوا تنم ىشىتلامحرلا

 يالا ترق ترلاشوو 35 امم محن تلاطلامأ

 1 ايا ا ع
 مهلا نب ورمع نيل سةل هل ثمو ىرب نبا لاه

 و -
 اهل اليا -رئذ و #* هتاص ود رعيءأت يكد و

7 - 

 هدم اك والا 00

 رك دن بكلام م رلاوانرصاوأ # اوركذاوعر علا | افرح

 ا امهتمعجلاو ةيرأا قالا فورحنمهينان تاك املك درطماذهذألايويبسبهذو

 ىلع عش وبراقالا مه م>رلاو وذريثالانبا ناف وهف د مح اذدالمنمثددسحلا ىفو
 ميروُدلاقياسنلا ةسهج نم براكالا ىلع ضئاردلا ف قلطي و سن هدو كن عمجي نم ملك

 هةموو ”<و

 هملا بهذىذلاو ةلالاو ةمعلا اوت الاو تنبلاو مالاك حاكن ل-تالن موشو مرو مرك

 قمع مرد م حرا ذ كل منمنأد أ أو هناصعأو ةسفتحو أو نيعباتلاوةياصتلان .ءالعلا رثك أ

 يتهيأ لانيدهداتا اوةباصعلاوةعالا نمو رم-غو فاشلا هذولا ىثن ًاقاناك ارك ذه_لع

 قعي هنأىلا كلام بهذو هتبارق ارقىودن نر و:يالو تاهمألاو 1 . الاودالوالاهلع

 ايندلافدبعلا نهب ص 0 5 ميس غون بالوثوحالا اونادلاولاودلولا هلع

 سجل مضلابم لا ناسللا كو ايلا محرم مظع ًاوغام ةرخ الاف نبكي

 ناسالا ةط_د وفتح .ولاةخحافو ووباقلاةوسش“ ءرملا لان امناصقتلابدب ر راحل روح رلاش

 مسحرلاو وحر واو ارب لانو اولا ايثدلا ىف ةدان زان م لاصخلا كالت ا ىشىتلا
ِ 

 هدد حران ثيد-لا فو ريس غال يصالاة-عيطقلاو ارم < هلزأ لازرجو بص» لاو ع- فرلا

 8| ح2

 عمدت هن 37 علا م>رلا ىرهزالا ىءطق نم عاتفاو سْنمْل م مهل لوقنضرعلات للعم

 نم ماحرالاو هيدوطماسكىذلاهقااوقتاول وزع هلوقو : هم رف ةءارقكأم م>رامهمو بأىب

 كندَسَت كلوقو هو ماحرالابو هينولءاسّندا انطق ومو ادوعطق:نأماحرالا او عتاو دار أتت ١

 و729 سك س

 ب وهنا جرءاق تلا محرو محرلا وهلا
 مزابلذ لاسو بح يل هتليعدعب اه

 سس
 دج كح



 ا 2 (م>ز) مملافرح « ءارلالصف

 7 37 َة
 مدعم 9 جيس ع ومعه ء

 برقاو لم زخ_ةلاىفو هرب اوهجرأامى 2 أربو ةحساذناك اذانالف مرر ةاأمو 0

 مَ ئ4

7 

 نيإ-مناوبالا ناكورضخا لةقىذلا ليتقلا نمنيدل ولات ب 'لوقي ىرهزالا هر ا

 ثدللاد ثنا واسنتدا 7 دعبامها داوفارفاك نئالاو

 0 0 5 تسلا ا

 دس زود او فطعلا

 مرلاو نيللااهنمو * ةيراجر اف كو * طاع ددعَكلام ن 03 انزرفلا لرسول

 5 سيردا ىلعم را لما * هوا 3 اجوعلنم محي وعلو ٠ حاملا لاقو

 نانسي حد ريهذلوق يحاور ةئنللّْبرفاومالعلا نورد ارو

 ) هم

 محرلاوهقلا تاكل ىسنم 35 همدعإ و ىوقلا هذي رض نمو

 0 وث

 ةحبرلا لص اى مما مركمثد دحىفو ةكموحرلام أو مرمأو رمسعو رس لثمولو

 ما

 اهله اىمومىلا كلذ ,نو هدد مهو هم هيلعهلل لقا ا كيس دمءا_عم ل

 اد هنيئا ىذ نعةباكح ىلا عت هلوقو ءا_يسلا ٠ نم لرد هنتجز ناله را .ةلاهقلا عمو

 ى>هللاىنان اىذلانيكملا اذه مدارأربخ يزف قتال فلا نكبلا انهدا رأحرنمةجر

2 

 محل ثيناتدهاشى رنا لاق ةئنؤم هولا مم رلاو ف رنمتجردسلا تمكحأ
ٍَ 

 لك م

 عاقر رلان ,الوق قا وة عم مدح -رموأوق وق

 7-0-2 05 و 9 5-9-5 هرو2 0 م89 - 0 م5 5-5

 اله ااهحردن اند صب# #23 سد غتم نار نعرذيمَت فرح
53 

 دا نابل قواعووداولا كشطحف ماو محرلا هديب

 هم دك

 بينك اما * مرتاذكرقاعا

 اذكهو لاك محرتاذكم> رنا ذيإ-ةلوقيفاستشسقل 53 * رتاذ لوةبلداعي نأ نبني ناك لاق

 تناكناو 53 ورقاعلا نك لعملا لع تينلامفجهنكلاو دلاحالدارأ

 ىلع ا .رأعجلا و م ”رتاذاكو ٌرَتاذو :ريسغأ ١ لاف هن اكف ايلمحرال امنا -رتاذ

 نبا ةدالولابمكسحلا قمديب و اير دالولا دعب تا 0 وي 1 قنرف
 موعدو 2 و قا

 زنعلا كلذكو رام بع اجرتجردتو مر عجلاو هل-عن

 ةدالولاز أ هاه وانتم لاى 3 :ىقانيعللا لاقو كلذك موز 50 محتال

ِ 

 عج ىأمحر ع لاوهلوق

 حراش هبح رصدقو موحرلا
 مريع هأ هرمغو سوماقإا



 ىف خلاناربر لد كنأوهلوق
 هقومد نأ اذكهلمكسلا

 نأ اهدحأ هوجو نمريغت !

 ف امثل اورخؤمومدةمنتلا

 نذافةمملاءادن نار نأ

 بيكرتلااذهىفهللدمال
 له ةباو رلانآ ثااثلاو

 توبملا لديمونتلاو نكرتت
 مأ مكس والدب مهدتمو

 هصيعت# بدك

 (م>و) مملا قرح «ي ءارلالدف ١
 سس سسوس عل

 كلذو ةرثكلا ءانعم نال نال ءَق ىلءىلوالا فصلا تينب مي> عر تارا قاتم ا

 روصق-نجرلا نال نجلا دعب ركذاغافم برلمان نيجحارلام محراودو ءىث لك تعسو علا

 اال ادق ايل بقاع ىماقلالا يدل وكت هل حرا ولج ورعد ىلع

 ا مولانا و ىلاعت هل وقى هءنءئمؤملا ضف اة قم نحل قا رغتسأ دعب ميحرلاب

 | نمنابنالا قانا معن أَدعن صف: ن اع نمناسنالا قاس لاكن ىذلا كبر مسارأَرفا لاق

 ١ ليجوزءهتلاءاعسأ ا نلالاك ريثكمو فو ةمكحلا وجو ةعانسّلا وجو

 باع اى عيدارأ ن-حلاونأل اه هلناءام-أ نم هنوفر وو لوألا بتكلا ىف روك له

 نم'انبنالعف نالةحأ بلا ىفاهد عي ةياعالىتلاةج رلاوذةغالال_هأدتعهانعم ول اوالا ب كلا

 ا ردات ومع ريدقو عماس هع .هتاولااك لاف ىن»« لدبعتمحر و َةغلابملاة نبأ

 نمنالعقو لبو زع هنلالا نمر لاقي نازوجالو ىردزالا لاق موحرةأس هاو موحر ل جر
 هقئاريسغل نجح رلا ثأر وع الفئث لك هتجتز تهبسو ىذأ انج رلاق هة-ضوق لاسامةيفبأ

 ميحزلاو ارب ءنجرلا نال اسمن عجن ميحرلا نسل هلوق ىف سابعلا ىبا نع ىرهزالا ىكحو
 ا

 ريرط دشن اوف رع

 انارمدو دولا اوم رأزحلا 3 2 ءابعا اوتار باعك رذنن

 3 د 1 مكرم نيل ىلانوكر وأ

 فطاعلا ميحرلاو ى.ةرلا نر لافرخ الا نمقرألمهد>ا ناق.ةرناعسا امهساءْئالاقو

 ميحر ل رلا قي دقو هب هقناربغىعسلال عدتم مسا نجلا بحل لاهو قزرلا,هقاخ ىلع

 ىئعع : امهو نامي م دبةسغالا قفامه ريظتو جلا نمناق:_تمناععا محرإ او نا :ردوملا

 را ا دنس كولا ةهج ىلعامهقاقت_ثافلتخا اذا نيالا رركنز وك و

 هقتااوممذا ل -ةلاهتهنا ىرتالأف صواالوءيسغ هب ىعست أزرمال ىلا عتهلت صتخش مسا نجرلا

 سلب نحو ةغلابمل ةمنب أن م امهو هريغه#ف كرمال ىذلا مسالا هب لداعف نجلا اوعذاوأ

 كانون هلت ناو نجر لاق اال و مير لج .رلانةمفىلاعت هتناريغدب ف صون ميخرلاو يدب رنم

 4 ل ةعنب سال اك مولان ندع نوكي دق -ّرلاو ةماَملا نار هللاقي
 ا

 ميال فرست #3 هسضعب رطا كب تضعاذااماق

 و هم

«فطع هللة و ءبفطعو باقل ُةُقربرعلادنعمدكى بف هجرلاو
 مرلاودقزرودناسحاو 

 مضلا



 ١ ؟١ (م>ر) ىملاف رح #* ءارلال هو

 27 ةمدعق

 اطا رفة درودل | * اطاقتلا هندرول مو

 اطاقثا ينعي نف * اطاطْعلاوَق لولا ماهلاالا

 5 اطان الاقلاع 0-5

 - سمسم سر ةؤة+. ولو سس ٌ .٠

 محرموقلا محارئو هلع تح رتو هتجردقو قل راو فطمدلو كراج م

 < « هرم

 هاذ هذى انو:مؤب موةاةجرو ىدهثار ةلافصوى ىلا عتهلوقوةر قا اًضءنمهضعد

 منوز2)م ب

 اجر جرم مئاسيا بيسناك هنالك مروه ىأمكشاو راني 034 ةروانلاعت هلوقو ةَجراذو اداه

 و
 #ثمس ع #ةدمعين م ا و< و

 اوُضاَووريصلاداو صاَونو لوز هللا لاوو هج موؤةنو دسةريخ "الا يد ةجروةجر واجرو

 قادس تلتف اس لعق وهيل فاطصتلاو فيعذلا جنسي مهشعب ىميأ أىأةجسركاب

 ةجترلارك ذب تك اهنئاكو بسلا ىلع دامئاق ني: حملا نمسي رقهتنا تعبر نا ىلاغت لوقو ةدلع

 تجرد هفوقىءانتلا ئرهزالا لاك ىلا سسالاو قيةحربغشنندنال كلذاغا ل ةوءاهلا نع

 ََق قرر "رئااف وح 1 ر نم رماه اوقىف ةمرك<« لاف ىرهزالا ءان 57 ناوءاهاهاما

 ىاتلاعقداذا رايب راه مى امرا 0-0 واقزرىاهنماهانع نر رماق ا
 مهم

 ةجرلا٠ نر راع نم انلابدارأو ةعاجتد_عبابشخو .- ىأءا رصد عب نمر

 1 ه5 28 9 ا د 9و ده

 ةغصلا هذه ىلع قط مح رت نأ نمريسخ به زال وأ توتر نمي وكلا و

 1م و *--9و 00

 دّد2# م ضو مود ع ىل-بر ود )14م 1 هي لاب هلاعد هلع - 01 ومالا ظ

 رع فاصوالا نم ه.ذوزا# اذه ىت+نب لاق انور ف ءانلخ اوان لوقو ةغلامملل '

 هددشنلا امو ٌةجرلاوه سسا لاحلاوتاهللاءام:!ىفدازهناكنالفُةَعَسلا امد يكوتلاو هيبشنتا 0

 امو هع ضو اوعضو كلذ افهبفلوخدلا زوجا. هيف لوخدلا عصنل ناو ةجسرلا هش هنالف
 ”س سد

 ردا 2/3 :ممخيقتو ضرعلاِ لَا ذهور هوا نعدي ب ري دعا ءضرعلا ن ءري_خأهنالفديكوتلا

 فو رعملاتد ٠ ًارولو ل-. :هلاق ب غرتلاو نضع لوقا ىرتالانياع 1 و دهاشيامزمحملا

 رعءاشلالوقك اليجاتسح هور رلالحر#

 ليمق- ههدوامأ ررلخ 1-0 هادا ف وره رأإو

 هردق نم ءمظعباو ه- ءعهبنيو هبفّبطرياغاورهاو 11 قنوكيامغااذهوار موَبواكاذم هللعق 53

 9م س سو

 ْ أضر 2 . مارب: نان كلذو هتاف وأو هلاوح أف رشأ ىل-* س ةنلاقهروصي نان |

 مو ع 6ةرث قءو 5 ٌ - مور
 لوز عربا ن ا مها ءعمءاشن نمد صب اوما «تةولو هوم | .

 ) رشع سء اس برعلاناسأ -315)



 و م «-و - و 5 عا مو<

 ةيسشملا هيلع ض رعت مترثبلا ىلع ىدبامماجرلاورعوبأ ةراخحا بانك لوقيانان وارث عفصو

 خامل لاهولدال
 ليقا م قروام شر ودص ىدت د ةقامفاُخ نءنيماجر ىلع

 لسجرواهرادخال عرس ا نوكيلول وْ نر سابا ءاجرلا كرهوملا

 سو و وو

 رب ري لوق هذمو هيداعم هي مجرب هنأ اكديدشى أر سكلا.م 3

 سد ىوو موس و و

 ١ ”ىه 2 هم 9 ل نمو جاع

 مجم خيش مزرح ابا نأ #2 مدجودسا اعدت

 | نايسلو معدمن و ملم كساد دل لاف بل بروش ىلارعالانبالاقو

 نانصن ناتبش ناماجراوألاوقناكاذا هب م ناسلوةراسحلاهيمييىلاماجْرلاو مح

 ةراخاءىرتىلا لاسملا ٌماِحَرلاو قاَسكا نمووحنووه#فقلاام_ملع بتر رثسبلا نمأر ىلع
2 

 نلاط ون لاو ةعحراهدح او

 اح را بضل 3 اعشق 5 لال يلح ف هرادَغ

 اك سا دة 2 و

 لاقو اذهتفمكىردً الوم ديس نر الاق محرومحز مهدحاودحو عارت نعتاوخالا م دنرلاَو

 ىلأو عار نعةءركلا ءلنلا«ملعد ةءتىذلا ناكدلاٌةحبرلاوِدّنلاو لملخا مدحرلا بلعأ

 ا رت! لرب عون م وةبج راك ةغلاجن أ ىدنعو لاق ءابلا نم يملا اولدياالاعةمئينح

 ىبعسف فرشلي رد_قهللاقفةريملا كوام ضم: ىلا سوق نمال_حر رخاغف اديس
212 3 

 دسللافاموس م
 5 5 هس هم 5 هر همو

 لعملانبا طهرو مو م طر 3 ده لنمو

55 

 ىو نببسشب ني دوراد وهو نادارأواطخماح اب موح رود نمةيادرو

 و مود و ةمام 5<

 هج رتدقو رسفملا نامل تالا »4 اهماجرناهلوُع د دانا 5-3 لاق عضوم ماجرلاو

 <15, طرح

 0 فن كدت ا رامأ !ىحئنالاك هيويسبهركذن أ ئذأا لمان هوز هنعمحربو

 0 . ادا 0 بلا 1 ا .و هلوأمضب

 ةةهم رك ه م ذه

 ا عع وو قيامها ذب هاعراا | ناقهيرو

 نآكلو لاق ماو ناضج رذامز عار لم مج لا عمج وابل نمو رن اس

 زحعارلالاق عورس رو رسما ليها يناكمملا انلا مضت

 ؟جحم



 14 (م>ر) ملا فرح ه ءارلالصف

 نود ماض ةراخج ىشو ماج رلاو م كرادنعا ومضلابة رلاوهسفنريقلاوهكب ضف

 لا ضال كرا دشنأو رق لع تحب وواض)ل

 لسان مدلج 5-1 * اطيح تسلا نيالا ىلع

 ىجمضالا مانع ىلا وداع وبقاهناك ةسعو# ةرانخةسمرلا ثدللا تالا فاتت

 اهدحاو باضولا ماج 1 ورع وأ ناكمىف عمجت ماظعر وذدماض در اوماضر رلان ردك 3

 دريل لاق عض اوم ماجر و 55 9
 سو ة سرع ©

 ا رفاهاوغ دب ديان 2 #3 اهمال هذيلا تقع

 هم نب ىو

 ىأىرتقاوجا الا ل دا لدَعمنيهقاد بعلوقهنسمو رومقلا ىلعةع و راق ماع لامر رلاو

 كاهذلا لاق اك اع نامت :نوكماللثا اوضرالابربقلا هوست كل ذدا ارأو م بلا هملءاولهيتال

 هو 2و

 دنعاوخوُدت الءانعم ىربقا وجبال هرنبل هتيصو ىءمركبوبأ ل اقو اسمر ىريقاو :هراهشسصوىف

 نونا ىوهوملالاق 2 عشلاو بسلا مجرلان . ءاصيقايسامالك هدءاواوقثالىأىريق

 تاج-رلاو ةرانلا ىهومَج لا هلعاواعجتالىثادد ثماوُج رت جيمتلاواففتخاو جرا وو 1

 دشلأو تيران لوح فاين اكو عمجت ىلا ةراذطا هوا

 مرا عيل انريكي لقوا قلب مرو 9 :غ
 نكراو ثلا ,كرادعسوأ روثتلاوزئيل و ةدنااضنأ محرلاو ةراخخلا ىغىتلا كي رختلاو فا

 7-_ ًاةقمش- ىلعفق ني و عب شلازؤل و ومضة لا و اسي كونا اذا
 و ةس "و س

 فدقلام<رلاو * 3 لا ثيدآاناهنعوشامو « رهز لاف ديدشتلاب مح 1 تداطلاةتهو

 كدهلالابعلا ولأ لاف نطلاو بمغلاب

 نونلت مج رزتتيع نما #* حرموا ىَدمالَبلا نا

 بيغلاب لع ٌناوقالو كن رسال ىأ كذجب ألا اني زعلا لد زاتلافونيشي + راغ نع ميز مالكو

 لمآ !فرطىد-كي رج ما رلاو أوما رثمحار رب مهدناوجارتو ةدبقلام ا|مجاركاو هركت ظ

 هلك اهو ٌريَسلا قاتسستف١املاكاذ م و ودك دش اضف رابلا فك ديم
 ىف 2.

 0 دش ر خوه ل بقواهوةّنفاولز اب نأ ىلع نورد_ةءالر هقلاةد_هعيرتيلا تناك اذا

 لاق اهرادمالعرسأن روك م

 اماجرانعةزس عمو د اًنيجواوءاذاامهناك

 11 دع ل ايل اا ا ال



 لالا اذكس غأ طوق
 بغت دهتلاىفىذلاو

 (محر) مملاف رح” < ءارلالصق 0

 كتيرا قت سس ن ىلاعت هلوقنم بوبسملا مشل بلا نوكي ولافريسس فلا

 ىلاعت هوقو خشلاو بسلا م ب رلاو نلا محراودرطا ا مح - راو ثارجلا م .ترلاو ٌكدنسال ىا

 لبقّني_هوجرما نم نيوكسحتل مال_تاوةالصلاهبلعوانيدن ىلع حوت موقنعةياكح
 دذنأو نرعالا ننال مول نمل
 | ىلا موننلاعْوْجرلاومبرلاو موحير عجاو هبمجراممحرلاو * اهماجترزا ىصتسايىارتىهف «

 أل ىهشلا فىلاعت هما لاك وحر دعجو موجركا:ىثلاهيوجرا ل مسا مجرلاو بيذهتلا اهبحمرب

 أل ثيدحفو اهباومارتىأةراخاءاوجب او مولا اهانلعجبئأ نيطابشلاموجراهانلعجو

 أ نيالات اهبىَديتامالعو نيطايشللاموجر 00 . زثالنل مولا هذهدتاقاخة داق
 و6 هم : يل

 ١ نو .نوك قعمو اعجبالاردسمنوكيشأذ وجو ب ىبسردصنوخو رجد عمر عوج راربثالا

 , - ومو

 ْ نوجريممأالاهر نو بك اوكلارانو هتيلطسم الا قوت د ةبىنلَبِهشلا ن أن يطاسشلا

 لقوا مكس ةناراناورانن مدحوي سقكالاكاذامولوزتالةن .اناهنالاهةن آب كاوكلاب

5928 

 ش نووي وبكم عباس عن وق نونو لا تونا بار

 هوء57))هو2ه 7 م كا

 ' لاصتا ىلعم مكحلاو ناطلاو سدا نمو كلا هناعيامو بغار معاك مهسداس هيسجل
2 

 نم ثدداحالا ضبا دقو لاف سئألانيطاشمنالنيطايشلا,ىعمهااواهلا فنا 7 وصلا

 رحاس نهاكلاو ناكر عيسلا نمةبعسُم سدنقا د مف هلئارك ذامريغأ وبلا لع نمانانس 5

 ريشلاوريدلنا نمت اريثاتلابسذي دابملعو اهب مكسلل مومغلا لعتي ىذلا ملا لف رفاكرحاسلاو
 نطلا,لج رامكت ن حاصلا فو سلساو نطظلاءلوقلا مَرلاو كلذ نم هتئاءذوعنارفاك اهيل

 ودلبقو حدموهو ريعبلا كاذكرووفاوح ضرال مبرمج سيفو ٍيغااْرءلوقدنمو
 نع هذهءوذ عم راعي صا ذا مجري دال الاثم :رادقو ءاظدريغنملمقتلا

 ماضرلك ىهليقو ةعمدش منا ةراجخا هر قةراجلمجلاو مران موف نعبد ىنايعللا
 ا يرارتح هلاهتنيمحاوا وي , داعلار ويقل ف لبق را لاشمأ ماظع زوطص_ خو

 َىَلاَد 0 ادرك 0 لا و نيا ظامح لال _.ةواهل وح نوفوطداوناك ةعسفت سه

 كيرعتلا مجرلاوهوماج رعجلاو ريسقلاة هلا ةجبرلاو ةمالعلا امه ليقو رب#ةلا ىلع بص
 همز

 ريعز نب بعل ل |وقهنموراحالا ن مهملع عمال بنى ماج عج او

 محرلا نبع سءزخأاو #* هتاف فرخ ىذلا نياانأ

 محرلاو



 بواب

 له لوقوهو دورطم ديم ةنهلاب موجب منو #هلم حبر بقولو من مل سعقالا قرص 4
 - نأ د 2-4

 1 1و7 0 ملا فرح 31 ءارلال ضو

 مردود ما دعوا هس ماق سد

 لة ىفوه ل مقو سرففلا فن فرط ىف ضاس .ةقراو ما (ر) هستره عفت «لاق

 ليقو نس را غل نأ ىلاايلععا ”رلذخلا باص اذارثكوأ لق ضاس لكو»ل_مقواشعلا نسرُفلا
 9 1 5 9هموء -

 اذا سرغلا تايش ىف ةدمسعوب لاق انكر الاومترأو تروهفاغر مرذقوفنالا ف ضاببلاوغ

 وه. وءهو

 هظحوالاو ةعرلا ىهو طلو هذ ضاس ىلفلاناك ناو ٌعراوهف ضان ايلعلا سرفلا لة ناك

 مترالاحرقألا مترا ليم اري ثيدسحلا ىو مراراصاماغزا رفا مرادقو ىرهوملا

 مد.نز هو 2 عل

 استر «عربمافو هن مرو ًااهر اسود. درالاءاد عا و ضب ًاهفناىذلا
 ا

 مرو ةفرسسكو أ مدن يطلام لكو انام كلذكو مدلا نمر م 28 : ىحفرسك اذاميثرو مول موف

 رطقمف مناجم نسال كيوتو ل ممرلاوائراف تءربرعلا لوقت ثدللا

- 5 

 4و ايد الو همالك ميمتنال ىذلاو دريم الان |لاق ةقدص دال ان رد : ىلأث يدح فو

"2 

 لود تاكف هترسسك اذا هذنأ تدون مو ف افحألارهنمّودامؤزحو اص ب بر نمرلسأو انا

 ةةوسءس )هر دع

 يلعوهو هلو هيدطل بيطلاب اهذنأ | ألا ترومان ةرفزك ذدقو همالك قم "القس

 كو ؟ متراو بيذهتلا ىدريعبلا مسمر مو كاذ نمتاغللا ضعيف فنالا مترا اوهيسشتلا

 ةأرما فصيةمرلا وذا ريعبلا مسلس فرط

 ه9 08 ع

 مون مك ملا متراماسم 07 همر نمت رعىلعتاّشنلا ىنث

 روس ل

 ىل_ءجهناك مدلاب مطامر رول نكي شابا ءفاباهشإ همّ ةرسكلا لص ا ىعحالا لاق

 ىدقةراخهباصا اذام ولم لشمإو ا "رك فنالا ىمدلاراهيبسٌسنرا راملا قكسملا
 1 1 قوق ومهم

 و لطم 22 د ا 03 مياة

 3 02 لو مو

 رعاشلالاو دو عرف مر
 و 4و سمور

 بئاكملا نءىبلاناكم 3 ىدملا ادار مبصال

 نآك نتن عضو دربخ ىف للا 3 * زا نآرقلافدر ودقو للا لا م١ ةرأغل هم لاو

 لكل لءقمت هوأتقي تح ةزاخ اندومرالدراواتق ذا اوناك مالم رل:ةلللدقا او لجوز ها

 "حرت امرا معبرة ةراجتابىرلا | صو ايتراذا نيستا مجرهنمو مرت
 وم هوم 1:هم

 لكاوكلا.موحرك 1 ىأ محلا تاظيسشلا هنمو نعللاهح راو رو موج سوفا هجرب

 + ننسي درس لذ

 لصالاىف اذك ةرأغلاهلوق
 : ءاغلاةلمكتلا وسوماقلاو

 حراشل نيأ نمر ظنيلو
 ةراقلاهياوصن أس وماقلا
 هسدعم هدَك فاقلاب



 (متر) ملا فرح م ءارالدق 111
 ةاسسللا

 20 و

 تامه ناو الوتس عيال الكل عيال ىلا ترالا قدس انعمنؤكير هنريسك اذا

 ةرتعلاك رام 2 ودرك دىا.سفةئلثملا

 5 نى ةوهستعو ندع ع 0

 [ردعحي طيخ مكسحما فو ةمالعلل تاخلناو عبصالا لعدم ايفا هَ أو ةرسك هلو

 لا ئه رك دو ةجاحلا برت دنا عبصالا قدشي طبخ حاصلا فور كلل عبصالا
 15 ةسهترلا هَدسحرلا رنج نب لع لاك ىرنننالاك سعرا لوصالا قان قهدارو

 ةحاملا هب هركذتسنل عبصالا ق دشي ألا طيار در عج ىه نان رلادشن : 0

 هر ذر هعيصا ىفةمترلادةعامانزاهسقأو مانر وانته عجبوةفثرلا ى و مترعجلاو

 رعاشلالاووهنجاح

 معان راَدقَعلدعِنعَ سيف * مكسون' انس اجاحن ركن ملاذا

 رعاشلا لوقو ربو اهبكتداو

 1ع 2و 0 مميت مولد له

 صخشال ءاَ ”رلانال فو رفا لاباسب رلاى و ةر عجانه راى ربنا لاق

 نيترارفسدار ااذا للا دق- ةينادمت همر لاك تراداقعتو طوق ف ل.ةورعش نودار عش

 ىللعاذ_ه قبه او دهعلا ىلعةأرملاتناكث الوق ]وقد و نصغىلع اضع امهدقعي ننصُعوُأ

 ٌتَود_ةلاهدةءاملءامهدجوفعجراذافمكحما فو دهعلاتضقندقفالاوادوقعمالاح

 تيلاريسفتفتركسلا نبا لاك 0 0

 نمدهنأك رهشلا قدنم تاننةمت را و : رات .وألافو 0و رصشاتلا تشبع جالو

 2 زجازلا لاق رلاهمشيهتقد

 0" مضإ نم نيدناع ىلا 1 *ر. رلااهدوفورانانسيل * موه نعلاوترطت *

 , ىلا ارعالا نيادشناوُذاَرْكاَمَر رلاو

 ع سرا اركماقاءادع * مكلبخال راك اكل

 مالكا راو ة- اعز راو 7 المت ىتلاةقانلا عر :رااوءام5 هولذملا هداك لا ىار- ءالانبا

 انمار راو تاينلا نمبرضٌم .عرلاو ماتلا املا ِ ا راج ملكت ام ىأ ةماكب نال راسو ىذا

 مكس ض راي بج مريوراردصملو لدبهفمنلا بوقعن يعذر اهقمىاايتارو ىغالا اذه ىلع



 ١16 مد ملا فرخ 5 ءارلالصف

 تورد ودام رانا رافامألا مماَورلاو هتهرك اذا هنراظاو سمالا ىلع همم رأ تدكسلا نا

 ىلعة- ةانلا تفطعاذا ىهدالا اهمأ ر ر ىلعاهانفطعىأ ةقانل ااًنسأر ر اواهلداولك دامرلافدامرلا

 ةشناعش دحىفو قاع ىهفهيلعر ل انالو هع ابنك اوهمارتل ناف م منا راههتدمبشع -ةركادريغداو

 ةةانلاواهدإ اوومالا م ١ راك هيلع فات ىأابنالادب ,رئاهانأب رس راممءدهّنا ىذررعفصت

 اسي امر زامازحارملا 2 و ردقف هل :اوأ يسبح نمل نما ةرتكو دتفال الارق

 متاليوأارعب جملا وز مرح هسالاءوءاودامآرا همر وءربلل هوق ضنا مكحنلا فو ملا

 زمهريغبة مو رارادبكب التف هلئفهمأرأو كولا ودهرت ائثلا ىلع لدرلامارآو

 هيؤصاي ىذلاءارغلا ةم راى رصوملا ةزو وم بلع اهاكتبو مهسلا شورد قصي ىذا“ رغلا

 ىثنالاو ماركاولابةفاولقو مار عهباو تلا داو وهل يقؤاب ءابظلا ن 5000 3 خرلاوث ولا

 ادهذعب هلوقك ةرورضلاددش 0 لطم ةقرلا ديجي لب #* باعندشنأةشر

 ةن رض: يي 1033979

 ةصلاخلا ضربا ىهو مار الاءابظلا نم ىمدالا ددشف ليوا يأ ليو أنجيلا

 مرو اهبره نم بايث سهلت ىتلا غلا نورا لامرلا نكست دراؤتشررو الا ٌضاربلا ٠

 ع تو م79 < ْ

 دشنأو هتحلصأ اذا حقل بَعّمتْمأَر اريفاسشلا هيأ هطصأ هم "الوامارهم ار حدقلا
 ومى ساه م © سدنيو صم -و 5<

 اهيوع أر وق نعدص دع تعد ةراوأ نمفقح لدقو

 2م

 يَوْم هس ودك و لئدلاالا اهل ريظنالو ماللاو فلالاناهاكح عا اركنعتسالاعرلاو
1 7 8 

. 01700 
 اهلحرب + قادم م هس لمه ىشل قو عد -_ضوممانرو دع هتفرضيضلاءتعْأوْلذ *

 ىدو 0 الالام دوأدالوأ

 عدلا اهارعدقو ماتم #3 هئاولي ىذلادو أوبن

 ئشلا 2 : () لصتللا لكلا ملا ىلارعالا نبا لاعتشيللا لمه بيذهقلا ش2(

 رس )م مراء ىفايعللا صخورو سكمردملا.ةفدلا ىلع رو مر ثومقدوةيسكا نكره

 حرلاو مونرملاممرلاو هرسك هيرو هن عر دقو دحاوءاثلاوءاتلانترلاوعرلاو بيذهتلا فننآلا

 رحب سو لافامر هنت [رلاقيرسكلاوقدلا
 مر و هر موس

 بثاكلا نمت لا ىداَقاق دامعر خصال

 فتح ةفدص شلك ريا شردح فو دحاوامهانءموءاثلاو ءاتلاب رحب سوأت ان كوزو

 02001 مدل _ءلفاظو حش ناكن اف ةباورلاى عقوااذكريثالا نبا لاق لا نعشملاببأ .

 ا



 ةروك دمةاسل اهذهلذ هلوق
 ةدام غب لصالا ىفاذكه
 بنركلا ىذتقمو ممذ

 اهعدمن : فلوملل دوهعملا :

 عم مأ املع

 ردصملا ىلعف بصل نك هلوق

 نملد_ءلا ىلعفعف هر نمو

 ىذلاو لصالا ىفاذكءاهلا

 هيفذا ىغملا ن مداه _س

 بصنلاو عفرلا هجوأ ثالث

 هنأ ىلع عض رلاق ضفلناو

 ىل-ع ةعءقاولا امنملدب 1

 هيطظفاولا شال د وبلا

 د وعي هريمدو قول علان ةاعيم

 عفت 22060 فيك ىئءم او امىلع

 هيةَعلعتملا ةقانلا ىطعتوب

 ا ٍبصتاو ةلهفنأ أنايراهنمل
 ئىطعتم نا لوعقم هنا ىلع

 فود لوالالوءفملاو
 عفن ف .كح ىعملاو

 هرةَملعتملا ةقانلا همطعتوب

 هنا ىلع ضفاتاوف:آ نار

 حب ظ_ةلوءاهلا نم لدي

 م سامبل ىرملاو
 ا هآ هلفن أن امئرب قولعلا
 ه«ءدصم

 (مأن) ملا فرح « ءارااو لاذ لصق

 هفن أ مددقو فّسَعلا نه فنإلا لءحرذىذلايمذااولاف *« مهرخام ىلع مدلا ىرتو

 رارملا نارعالانيادشنأرهوركمعأ مامون

 و  هرو قسد 2 هرب 9 هدو

 ميمذ ندوام قرط ضئاضن « ىئَشن صن رلال تست دكشاوم
 ةدحاولاءاملا قب ضْئاَضلاواهحاناهبرضا عشكرواطَقلا نعي ة ةسعرسيم كشاومهلوقا

 ىداولا َتصَم ضيع مدلك ىلارعالان بابيدسهتلا 02 مذا قورطملاقرطلاو ةضيسضَ

 اولا في ولات بيع ماذلاو ملا (عن)

 اهماقسأو سدت يداحأ #3 اهماملإ !وسانس تلا

 هوم
 اهماذاهب وانه تفاهم © ولم م ةبتكسلا درب اهنمو

 4 موه < )و ,لث”و 8 - 2< 7 .ءورلس

 ظ مدنوهف شقةخالا نع ىدععملك هن ذوهتمادو ةيذاهئسو باعما د دوأعدهعدب هماذددقو

 مس ا»9 م

 ملا ماذا لبقوفعاضملا 0 ا م مويا لع مولذمو صتنلا ىلع

 ىبراَحتا سو ْنيِسْنألوقدنمو ىربنبالاق اماذءانسلا مدعتاللثملا فو

 22 5 ه7

 اماذ انا متتالدقو 5 !ديجانيفادومسكو

 اهتعهللا ىخذرةشن اع .دح قوزمهيدقو برعلا مسدلاوماذلااما ذهنسا حك تداع ثيدحلاىفو

 ملعأهتاومرك ذمدقتدقو ماذلاو ماسلا مكلع دوهيلل تلاك

 هلع فطعأم اماروامرممأراهداوةقانلا تر (أ) ل ةلمهملا ءارلال سف )ف

 ةةةكس ع ©

 لاق هْثبحأ نامي ٍبيذلا فو هعمارإو

 5موص

 نيللي شاماذا فث(ناشر 35 هيقولعلا ىطغنام عدس فيكما

 هل د

 انقر شتان اهلا٠ نملدبا ىلعف عفر نموردملا ىلمف بسن نير نار ىورو

 وع

 مار ىذلااهداو اهمأ ارو تفطعت هيلع ىه ٌتماَعفاهفطع هيلعاهمأراو اهدإو ىلع فطام ارو

 ىذلاردصم ايما هنأ ىدنعوهدسنبا لاق * ذر مرهم هردصمب ا و ذوب لاق هملع

 ئرهوملا داولا مأرلا ىنارعالا نبا باعألا لولا ماَورلاو ىدوِمو ص دن الوهم هم فوه

 دشن او همأريغ هلع داوأوبا مأَرلا ثيللا لاو مارداولاوَوَلل لاقي
 ًامسش مزلنم لكو وَلا مالا وود عننا 1 وار ىهف هنعردقو * ديار را

0 
 يل فان هاد نا 2 رد عن هبح اييتلاو

- 
2-7 2 -7 3 2 



 الن (مد) 2. ملافرح + لاذلالصن

 ثيداخاريسغت ىفيثالا نبا لاهو . كدواء اضراب مزلىذل مامذلا ىهورُأ_طنل هيلمعتائشب ْ

 ةمر او يملا ملا ورسكلاب ىهل.ةومامذلا وذل نم ةرسكملاب دول نمالعفم عقال : ظ

 قع طق.بامل اس هناكف عاض ملابس: مزاللا قولا عاض زا مد ارملاو اسس مد ىلا ظ

 [بش ىلا لاس 00 اوبن توت اوناكو الماك هبي دؤدةنوك ؟ تدب ةعضوملا

 فن طن ناوه ضيا همَدَيلاَو اذكو واذكمراكملالال-خ ثددهللا فو. اهترح أ ئوس
 مو

 هند أ مالسلا|هلعرضالاو ىمومثد دحىفو هظفح ل ناهلسانلامذ هسفن نعح رطنو

 داس سا

 ةمامذد ل44 :مىيتر صاد مص ادد فو موللاو مذلان د قافشإوءاح ىأةمامد هتنحلاص نم

 عءى#«.< 32 -

 هيشرحالاو روس يلا: ئئممتلاوةمُر 200 نم راعوةقرىأ ةمسوةَمََم هنم قتذخبأو

 لاق روح نم فولو هوحولاولعي لداوعت

 لغلا نزاحايهلاّبغ 3 مهنا سه ىلعويم لا ىرتو ٠

 00 ملا واهنابلنماهعو رو مغلاوىل_الاذافنأ ىلع لوسيا يمامة دولا

 م كلا ثدي وو نيسطلا عطقكو ريصتق با رثل اهيدصمق ردشلا ىلع لدللاب طقس دن دوه لدقو

 ىوعقو املالاطإ اهنعلوتلايمه سه أامئاوإ ةاو عم نع "ريع مومدمى أ مما غور رَدةربطلاو

 تءطقتا اهنع اواوحا هير يس ا لا ااا هور 2-7

 نءعىد_ظافنأىلعنوكي ىذا !ٌضايبلا ميمذلاوةهيشلا نم مهصاخاملازو مهولا كِلذةدام
 : دال العلاو هاندشتأ هاوقاماقمدسن الاف عارك ||

 ومايا مزق ىلع الشم * الئاهفَْحَن ماها رت

 ىلع عام حملا نأ ىلإ بجذف ىدعنبدج امان ىذا فن ىلعىذلا سايب نوكيدسفف ْ ١
 لم سي امميمّدلاو اهراغصاهمْ 7 َر ومهباهدحاو و ءادجلا هدي ماكيلاونابلاا نم عو رشا ٍ

 نم برضري_#اعملاو يدسلا نهد مب مّذلا نأ لاب هذ فد دردئاامأو نيللا نماهفوأ ىلع : :
 نذيومديىذلا لولا ااايمالاوفنالان 00 : داوم لا نارعالانبا رصشلا| ٠

 0 رض ئئئاضإأ ميمّدلاو ود زىأت ند كنأوةاشلا فالخأ نم نبللا كاذكو سلا بيضق :نم

 ردا. الاف زا وا نرالاماسم

 لعلا نزاكحايهلا موي 5 موسي ىلع بم هذلا ىرتو

 ىورتراكنفلا ن ترو ل نزاكدب رقاب رو

 الل رو 2 ٠ نسج د ى أ ببلد ب بسسسسدل سل وبات ل 2 بى إى  ببححبحببححسسسسسسسسسس 2 ب ب ب بج -ب 8 5 31 3

 6 دودج نر

9 8 2 9 1 

 ١ ١ 0-2 4 3 0 ظ211آ 3 1

 3 0١ , كان ا فلير ١ 00 بنت .

 . 5 طلاب اددي , 5 5 هنو :

 دسمتحت ١ 2 7 د ه

 ( رشع سماخ برعلا نا. سأ 1 15(



 1 ل ا رفا ع ا وو ا

 (ممذ) أ « لاذإ|لصف 1١1

 ه--9 5س و

 1 بطلا ىدنلا حام رخل 5 ةقدسلكف راصمالابد د

 ةمرلاؤدلاق ذلك لاما هما ع: هلمذأ و

 بحاصةمامذ ىضقتوأ بال اهب »* اهدنعدتاكيز بووك

 رحل اونامّدلاو ناَمآلا ردهَملا يدع امنه ومامذلا ودمذلا ا ا رح مامذ

 ْ | انلفارفاسل امد ثيدحلا ىو ,ماط وني ملادهع هلو دنس له يروحو

 ادهعهللا نمد> الكل نا ىأ همذلا هن متنربد ةفثيدح ا هثمو نينمآافلعأ 3 ا ا يل

 هللاةمذ هاد صا امفاخوأ وأ هيلعمز 00 [كلهتلا ادد ن0 لاو ان

 اناعتن !ل_سوهيلعهلنا ىلصىبنلا ثددح ىو هد عال نم مدام ةدبعوب[كاعت

 يطا نم 1 رلا ىطع أ اذا لوب انه*نامآلا مذا :دبعوتأ لاف مهاندأ مهتمذي جسد ومهوامد

 زاج أ مهدهعه_لعا وقالو ورغم نأ ها س داو نيإ-لا عمج ىلع كلذزاج انامأودعلا

 ةدحاو نيم ملا ةمذنالَس ل وقهنمولاق مه ركسعلا لع أ ىلعدبعنامأ هنع هنا ىذررع

 ينفذ رطاةسمذ ذىلعنامالا ى أ هنإلا سده اعلا "نار هدد

 0اس
 ةدانقنع لاا لالاود هللا لاق ةَشالوألا سوم نوبرالرزعلا لا :كافو

 52 لع

 ْ ثدد_-ىو هزاح قدمي قح ىأ مامذ قيفرلا ىلع ق.فرللو 0

 د وءقراو رتشت الت دددللا ىو فاضملا فذخ انّمذلهأن مدا رأ نمد نمل كاملة نال
 ا

 010 ا لاو نوصل لل هل تاكا ذا مهن ! عملا مثالا نا لاك مهيضرأو ةمذلا لهأ

 *مضرأ رشف ل قولا اردق ىلعةي زحل نىَربنمبهذ هىلءاذ هو مسه رثك ناك

 ْ 5 والذنوكح فاعاثشا اذا مسا ىلعد وكب الل ضرالا 0 كنا
 و. ف 2ث

 هم ومد هى أامذا ذرمءاف 0 ذولث :ل-> ىو يلا وم مناع بيلا

 وى 4

 َقراشيدلا فو صقنمدو ىبلجرلا ذو تيطع لقال سرا مدح دارعالا نبا كلاهلا
9-15 

 امل [لاوقأه الثدش ةركيونأ لاق مالو رمال مزصز رح هانم باطلا دبع

 دوال تلالاوامومذمهن دو اذاهنعذأ لاعب ةمومدم جلنال ىلا لاو هئعاذا هن كلو نم

 هلع ىلصى بلا لاس ثيدحلا قو ءاملا هل لق تناك اذا ةمّدرنب كلوق نما صقان ال_.اقاهؤام لئاسلاجلا ىنلا لس هلوق
 اهعاضربةعضرملا مامذعاضرلا مذ .ءدارأ ةماوأ نعتز :رعلاقف عاضرلا ملم هنع ىهذو 0 بيدهتلا فاكح اخ اوه ىناال

 دة جه ي« ع .- هاما ع «هسعم هأ
 عاضرلا مدمن ءبهذأ لاقيو همدمو ةمدم هنم دخن ولو وس دولا تنكسلا نبا لاق 3
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 ١11 (ممهذ) ماافرح * لاذاالصف

اهيو.عٌتراغالب ا فصي ةمرلاوذ
 لالكلا نم

 متاوآلا اهم 27 ك: الكر را مامذ #2 1 وع ناك تايرتج ىلع
0 7 

 ركسياةمَألا نيذهتلاءاملا للقران[ اماكف بعتل |نماهنمعأ !تراعلوة وب هع امتاقااهت ل

 تيه«اهيفانل زق ةمدرترب سم مال لاو ةالصل هءلع هنا ثد دك | ىف و : دعججلا اوءالالذقلا
 كلذ :1

 رعاشلا لوقامافةمومّدمامنال
 هن -و

 امص« هممدو ىمعت هأ 3 بربس نمالثان جبر

 و 9 7 ي < س 7 5 هه

 - ا

 نام :نمالع ىأةممد هبوريثك هليلقىاءاملا ه)يلقلاوةريزغلا هب عند ًارو< دقهديسنالاق

 ىل» :الادعاج نع ترخأتو تفلختو تيعأ اماما موقلا باكر تسد وح وردا هعنت ةقاوأةامز

 همو مهت.)ي 1

 ءالعلاو دشن ادرس نبا لاق هريعت ١ هن مذأ هدمها مولع و ظ

 اهبلاعنلا قلوبا * مهتاكرعهبتمدأ موق ظ

 اهفعضامهتسيح ابكر رات مداد قاف كلت ىنآنأ 12 رف ةي دعا ةسياح ثيدحيف و ظ

 سرفاهفاذ اولسوهيلعهقلا صدقا لوس حقا زر روح أن يحدادشملا ثيدح هنمو ا

 نا زووم رطف) علطدقهنعهّللا ىذر را دحفؤو فق ةةوفاغ أ دف لاكىأ مد

 للص لكىأ ةَمدَموعمَدم هودلحر راهمت ىلع سانلا تلحاهنااعسعطقناىأ تدل 1

 ةسمدَملا رك ضومفلاتو مدمس مسالافمَذلااماف بيذهتلا ةمّدلا لد وطاهناو سانلا

 نافأي_: مولع ىأئني مذ مالنع بهذ اق دوال نشل الا مرسسكلاب |

 هسا فالشوهو يطل ىأباضال عامل ملام ٌهلَعَمَدَمو لافامامزمسملا

 ةمذدانالفو مامذا عج و طك ذ ابتلاع رك | ذأعناباو مر هرلاو قل ومامذلا و ظ

 000 و ىنانهذ ىأ مع ٌزهنانأ ] وهمه هر ذه هجومللا ر ىلع شن ..--ىو قع ظ

 لطخالا لادم مرح امال مالو ناقل

 ايايقكرب روعلا اد ألي و ةمامذ مكيخنأن مانو دسشتالف

 ظ

 ظ
 نذلا مظ وسما لهادهعلا لأم كلذ نم و دلااهمعََصاذا لم 01 ةمرخ لك مامذلاو |

| 

 ا

 ىلا بن موسنمد همهم و14 هلليرمانعمىقذ لج رو مهلك نبك رمدملا نم هب دز انودو دول

 هسءاعدل اوقىف نامألاة مذا ةدسبع ول لاق لاك دّوعلا لهأةسمذلا رهو لاق ةمذلا
 062 ا

2027 

 ىلذهلاةماسأ لاق منلاوهوت ذوو ًانودها م ةمذموقو مهاندأم تمني يو 62



 (مد) مملا فرح * لاذلاو لادلال دف [آ٠
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 لبقمنبالاق مودفرك ذدقوةعدلا هت م هدمت دا شرا ادا هيددعا لعفلا اذه مد

 ”ةسدوؤ مل و 2 مو

 امدملاتاوخالاو ىرتلا خاسر د#* مفوقح ف ثعف ادلمرةسر

5 

 يشيب نش بايرن 0 هم ةرطأطاذالجرلا مادا عارك لانو

 نق لبق وهاعو ةمدودر ةحام أدهم أدم لجرلامأَد (0 يف ( ةهلالاذلا لسن ١

 ' وءدم م 1

 رب سوا لاق هيأدكم ود موهذهدرطو

 86 سل و

 مذا كلادبنم م أ او فردف د عقاني غفل :ك ناف

 نوكي وامومذ انعم نوكياروح داموا هم رح انيزعلاليزغ-تلا فو ةدرطام اد همأْدو

 يدل ءاذلار هانت ام ادهم اذوادو ظفار واسكمو انفنمأمُو دم ها لاقو ادورطم

 5و7

ةشئاعشي دحفو زمهالو 1
لع دول تااقاهنعهنتا ىضر 

تيععلا ماذا مأذدلاو ماسلا مكم
 ْ 

 (ي-ذ) هد نمرك ًاوهو تبعهم: نءاسعلاونأ دقت ةندقو ”رلمهملا لادلابىور وز مالو

 9 س5 يس 68 مس مد ل ل 3 راس ل ل مصاف 2 اس عع 9 كي ومس ة اس ورع عه

 هب نو ورلافحب رحدت هناك لد لت صور وه دةفهءروهداذا لحذف لح ذومحداذا هنمصم .وهلحذ

 0 م5 < دموممل 72

 مذلا م( هرم ورد دج رمادا كلذو هبعر هادو »ع اَنَِحْرَمَةوهق هناك ري

 و5 مم 6< < ىو وه # يي جدع 23-9523529 2

 1 ا ومد ماهمدءدح و همذأ و مدو عومي .وهفةمدموأامدهمدت هنمدحدملا ضقت

 2 23 - م هس

 ىموللا وهواة لوقت بعاد نول يمد لارعالانب نعى نلوم مهكر

 وده»رو

 | ومجلا الاقي ومد هنولاق ةمالل يلا رد امومة هَ ءاسالا

 مدسَتلا نملاقب راعي مهضعب مولا مانو هيلع ميال جراما امومنم هندجوكأ

 000 لعف هيلا مدس اوم را لان علو جاما طكا

 ظ ىأمةكنمالخ ىنعملاو بنذ لال لاقي الو تيكسلا نبا لاك مول لالخ ىثمَدكالَسواذكو

 ًِط راع يطلب طقمولاك أل لوقياسارعا تعمس العلا نيورجوت لاق مدنال -ك-- - ع 2
 س #7” لص ع< 0

 نيون اوددشم ماذلا و مامي نهي تحةمامذ هلا ال اوَتوعَد ال ىأَت ومدن

 3 ولاقيينكتتساىأع مد و هدلع مدي امى أى أس انلا ىلا لح لاوس كاع
 و 5 عر م

 ىأمذم ىو "2مرات مقلم 2 ادعلا

 -و ب

 م ” ا رب * ركل 000

 لاق .مامذ عجاودا دضالا.٠ ند ىهنةربزْعلا ى 52 6 تاممالءاملا اليلقتيمدو مم 0

 وذ



 ممللا فرح « لادلالصف

 لتقموسلا مودو ماهبال | ىلع مه لاريقتةمادالاو صج نمي رقة رق ميما رمسكو لادلا حن

 8 سس .98ةهس ةوسسو م 8< ل 2و 5 ”ه

 برطأ اوني ى> ةمادالا دنع 5 0

 ءاسلا تفذخ عادلا توملا ىأما دلا ماسلا مكن لع دوال تلاك اهنع هللا ىذرةشثاعشهدحىفو

 ىارلا لف لمخموديو ”يزدسق مسا نامودو ل خر ا نامودو ماسلا لجال
 هز م ”و س دءو 5-5

 لزةعمت اوم نءروكلا ةورذز #3 هبك اًنمْسريغااذاءوديفو

 ماه س) 20898

 ةرع را 5 لاف قيقعلاب عقدي دال ن مرهم مو ديو دو

 موديىذعفدكئالملا 2 تو ادقرادلا تفرع
 م م

 رثلاو لاك عضوم مادأو ظ

 اًمادأ نما هثكاسو 3 كلم ءرصا ىزج ا دقل
 ا

 اذه ىلءهل-< صو راو 0 فرص القموديءادن ملعفان وكي جنبا لاق

 سل ىذلار اطماةعدلا (ه١( لعأهتتاوهعضون روك ذموهو ىمدنمنوكيدقو لاق مودأ

 دا لاق 0و 1 آو لدللا اثوراهتلا ثاثدلقأ ق ربالو دعر هنبف

 ”* -5ةع

 اهماصْسلاممادلئاجنا كورت #3 رع نمفلاو لسأو تان

6 

 هيلع هللا ىلص هللا ل و رأت دمسل © ن ءتائس 0 ىذردشد اعد د>ىف وهريغ هيدمش مم

 0 ل مادلار ملا ةعدلاًةعديل-عناك تلاقفهتدابعو لاسسو

 لا ةئنتفا ا ود 30 ثد لو ىواهليقةرسكلل“ اءتءلقنافواولا هل كأو لاق ئتادلارطملا يدب

_02© 0 
 هيد امسلاتءددقو رطملا يد عجب ميدو ماودي سرالا زلنا مما ىأ ايدام ا الاغا همر

 ءانتلاالبر حد لبس مهبل

 ليواوداج ناوداجاوءدنا لِسْنادا و1لانئاداو وان
 ةموعدو سو أن بشده تي ددح فو دسعبلاة ادى أة سود ةزاغموز 7 رواسفملا يمال ضو

 اها وا يفرع_تلا مودي ايجرألاةدس.عبى أ ءاودلا نم وأى هو ةدرعبلا هارصتلا هجر
 مم 5 -2الة همت ثماهناىا دامرلاهتلطاذاردسقلا تكة نم وع .5 ىش لبقو داون عتق

 اههار ولات رطملا :مادى ايدام دءامسلا تاازامءار غلا نعةسفيشحولأ ؟ىحواهكلا-ا
 نافهعدت .رطم ميد انعسلا تمد ىوردقوءاملا ف هدم اذه ناك اذاف ةفيلا ناكل ةيقاعم 1

 داوملا ناداوملاانأ هلوق
 لبق ةداملاىفمدق:دقزملا
 كلذ_كوداو+اوعمذ_ه
 ةدامىف هدر وأ ىر_هوحلا

 مسا هيفاليس نا لاهو لمس

 فاؤمللمد_ةندقو س 0

 رعشلاناىربنبا نعل انه

 دازانأنأ اول مسرب مهل

 ءاردعرب هكردأ ىنالكلا

 حلاداوجلا 1 لودد وهو

 المسن ااذهنمرهظف هأ

 دلاول مما لب سرف مسا سدل
 رعشلا اذهلئاقلا مهج

 رخآ الجرال هسفنهبحدع
 دعم هأ لمآ

 22 0000000 2 تكرس لاا نييقيالاب ةفادحي دود نوب ؛



 (مود) مملاورح د لادلا لصف 1 رب

 هى
 ” هيب

 0 يضا1 ستام * ى 0 ؟تنزام

 0 كاع اوناكباءفتاسدك نبالافو لاهلا عضومىف "هل ىف راش :رطامو هلوق

2327 

 دشنأو هما قةدم مقدي نفاد :زمادام مقل وقت

 : ٠ يح لصق نويفمادام » انج ايركنرفتل

 ىفغولب و لاما ىف غول, نيب رض ىلعا- مناف باملا اد_هىراصاما اولاع اها ضقت. 00

 اماق هيان ىفناك لةمىهفلا1اىفتناك اذاف ال-ردبز رادو ورعمىلادءزرادكل اوقك ناكملا

 0 !لمح ناك اق راجل لما ماديلوص ريم اميئإل اونا اهدا داممهلوق

 رش مودلاو حاملا مد سدو لو ٌكمايقُما اودى اق ٌتمدام ساح اللوةنافورظ

 ىل ص ىتلاتد ار ث.دد-هلاىفو لنا رعمرد م ودلال قوةمود دن دحاورذلا

 | ةوزعتلا مام وعد ودل داو حوال نلف ةمودلظىفوهو ميرا

 ”رلخلا ءانقاكءانثأ حر رك و لمعلا ص د وايلر وجو 0 ونألاك للا

 ماظعلا مودلا رام لاق لاك م قتلا ىعسد نم برعلا نمنا ىنارعالا دانزوب 10 ةولاك

 رجا ارنا ايرتانلا اخت عينا فاو ءالا نا لاو ردسلا نم

 نو.علابضرا اوعلانقتو : ميلان رمل سر 4

 لاهم مدنا 5 لم نيطيبغلاءار موصل ١ ل لفظا هو

 ةّمودو ل -ذلا نيل ل مص وح و فيل هلو لاري هأالا للا هبشب 1 او روصتموأ لاق

 لفكر طة وهو خلابة يدملالهأ يمس ولادلا مضي "نسج حاصلا فو عضوملدنكا

 نمو حم ارقد سه ضرالان م طئان ف لدذحلا ةمودر 00 لد "مود

 اهنصح مس وازهاهطُت امنه ةيحاضمو ود دولاك عر زلاو للان مهنأم قست ”نيعهي درغم لق

 نماز رانناك امص نمٌميحاش اولافلدنملا,ىنيماهت_صحناللدنحلا ةموُدتيعسودرام ا

 نءالاق لادلا مضي ةمودوهل.ةوة.حاضلا قسنالني- هلأ هدهو هم ف ىلا نيعلاو اولاده

 ١ مو عفتواهلادم متو ثيدحلا ف تدرودقورثالا 0

 همه 8

 را برباسالا نانو * هنصح سر نم وداي عصع و
 ملم يب

 هسو

 ىهرثالا نب الأف نيمودر ؟ دوةال_هل ارصقث دج ىفو لدا ةَموُد بحار أ 1 علا ْ

ْ 
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 ١ هأ/ (مود) مملافرح 35 لادلا لصف

 1س سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سما

 ه ساهم <

 قامناك اقدح نراددننع تودع مادو فقواذامادورامداذائن ءلامادفار ءالا نبا

 غةرس هم

 ميددتو سأرلا فر راودلا هبش ماودلاو 5 امودئما بديلا #3 ةيورتس دشنأو «ركلف
5 

 72 سارا صراتت لمس سارت تضاوسا راتجل هر

 مودو س رويال فيت وشاب قير 0 عبس

 ةزمهس لق: نأ اذهىواولا قحنالردان ةموادتةيصواهةوفرو دى ىد هال يفرك اذار

 ماقم

 رجح ان ,1لاف لب ثلا موو
8 

 مالا عماطلاَيرموديدقو 0 هيحاصأ أر دحأوءانثلااذه ٠
 01 وه

 هلىلمأو هقرافأ الو هحاص نرد ًاوريشدنب نا هعنلا ىلع انثاذهلوقي كرب لاقليعأ

 سم النا هئاسا لونا من ودا اوع ارفلا لاق هيلعءانثلا يقف قب 7 وةيلع نان سس

 دشن فرد ماريعب فصب ةمرلاوذ لاه قيد
 0 َّش 0

 ادعر أوءرراهيف مود 03 زم مسعف 6 اعلا بشت ماشتاذف

 ىرد اهجر مئئاَدلقملاب رض ةماش عجمان نوةقشش شف عياش تاو وقوى هرب الاف

7 

 ىلع هه رحب وضعى ةرفذ نم عاب 5 حا رلال وقرن يدع عاشت رولاو هقذع ةسبفص غامت

 هرعسف ةو شالا انا واهحرخ اذ اهلحر نملك كوارع عسب 0 أوةعضفلا عابشا

 مودتي لاف هفادنا ارفعزلا مودوريتملا نوم مءاملاجرخت ىذا خاملارىرختى أعم

 ردا مادا وه: امودلانارمعزرلان فدي ن شو *  ديشتأو ا اوهفودنارخ معلا

 لاعنكسو: ىنباجايغرب كلف اهنادَغَن ؟اكزابل.الااهصضتقتاغاذا همي

 الغامجا ذاانعاهو ا * اعدم هردقانمل عروش :روغت

 رب رحلاقو ءاملااه رك ناؤفتواهك اه وق
 سل ) و2 و 2و هممو- <

 اهعدن نملة دال « اه ودق ىلدَلَب 00

 هءنكست ىذلل لاق» واهو: كلذكر اه :اراهضتقوالدا ما نكلذارشولا ا

 دقو بالواهلريال خارتل ده وا 0 زورا 'لرتتناةمادالا ىنامعلل لاو ماودمردقلا

 مو 7 5

 ءامدساو هنوف :رهعرغ لح رلا ماَدمسا وفاامحللا نعاهناملغ هك رع هريغ خوأدوع ماوذملاومودملاو
 دلوع و

 هتدومىدتساو ارد_مءهادف لانال بولةمهنارانيضقامناوهدمسنبالاق هنمبواقمكلذك



 (مود) مملا فرح « لادلال صف ٠

 مودا نيب قرفلا فاوذلتخادقو ىررافلال اق موك و مودينالمقو هيحاتج كرك

 ودول اه كلذ س كعب لو ضرالا ىفُهيودَتلاَو ءامسلا فب ودَتلا مهضعبلاقف ةيوددتلاو

 ار لبق د اوجاع صا
 : راسجلاةالتْن

 عقاوو دنس روبط فاوع < ام مناك - فتانارلا ىرتمو

 ءهاسلا ىف ع ودلال ثموهو ص ,رالا قىو دو رسل ادعو 7 ”اطلا مود لاقي و

 جودك ةسرلاوذ ل_هحولاتاهسلا فعسفتريلعناهسط هيلع اطلا مود ىرهوجلا

 لاقو كلذ يمدالاركنأوتدبلا نوال نت رولا ر ىثلاًةغ ص هلو ضرالا ىف

 مودا يوسي م تيداكولا# هرك دام ةايءامسلا ىف مود ضرالا ف ىودلاقبامنا

 ىلعموددك ط2 ىصلا|ميمرب“ ,دك لق ىهوديدثتلاو مضلاةماودلاتقتشا هنهلو وهو ضرالا

 ءاملاءاتاملغَتْتكساذاردقلا تود مهلوةنم ةماودلا تيعساسغا لوب هريغور ود:ىأض رالا

 تءنىفرحالا دتنأوع ودتلا لدم ماوددلاو تأ هو تنكس دقامناك اهنارودةعرسنمامنال

 ليخلا

 مدام © 2و 59

 اهتاموا دم قبتريطاك ه اهتابو ولا 1 ةىدا ولا مح 5 اهتادئادخ نكلعي نمف

 يت ىلع تافئئاع تارت ا3تامودمى[تابواد لوقو ا :ريوتن ااهيلارظتي ىأ قسمت ن هأوق

 هيحانح فصاذا رئاطاللامو مد_ةتدقو برها ىهناعما تكلا ع ردم شعلان

 0 ودب ىةمواسعود وديرئاطلا موددق مَ ر وأد لا لع فتاك اههكرك لف امهنكسوءاوهلا ف

 مالغلا ةماودو هنارودو ءاوهلاقرئاظلا 0 ودَتلا ثمللا هيحانجناةكنا كرت و ةنوكتسأ

 لاو 00 قو ماودملاو دادي كرش تقول ىهو اب لااا ر

 ىلع 2ع طيخوا ريس فلن نانضلا !مب بعلت ىلا ىهو هباودةيسرافلابىوصلاةماو اور

20 
 دوه ورع سلما لاق رودةةنضرالا

 ندر وَلحاَدو ضبا م صو * قرايوريدتلا دل
 ه7

 ' قبال داَدْنس 0 نر كلاودرسلاو

 هع 7

 قلطمو نأعنم موددلاو 5 57 ا

 هد <

 0 1 0 لكم

 9 هرم

 نا

 ا يل درويخيسو زن دب نع 1 000

 اىإ ١
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 دابا ا فيارس »6# يا دبل تاع اما ىلا "ل ايت 1 2 ولا لة ايديا لا ناك نإ تيفال وعدو 5_1 ننس اش ند ناشح يوب نع
 7 8 , . ل 5١ 5 نش 1

 ١١6 (مود) ملا قرح « لادإالصف

 ميماتدلاورعوبأ لاقو هركسمةمومداضرأ[ولَءور وهلا ةد.عبٌةمود اول لاش ميمادلا نو |

 ف تنهب الكل توتو ىارطالا ةدعابنلل لل رات
 ةمرلاو د لاق ريسلا

 98 سم م م

 برههلا هسفن ىحن رءاشوو بك * هعجار ضرالا ىف تموداذا ىت-

لا لاق ىربنبا لاق نايرتقمناينعملاو هدمادا ى ار ءالاع نءالاقو همف تنعم ىأ
 تنيو ىمدا

 تدهودىار ءالا ناو شد>الالاقو ضدرالان ود“ سلا الا م 0 -3انوكالهبماظخ

1 - 

 ميوذتلا ناك ولةزج نب ىلءلاتو بالكلا ىلعدوءيمودقريمذل اوموديءاد نمولدأو تدعنأ

 لد 71 اموراودهلاقباك ماود هيلاقي تار لءانهسلا ىفال انوكال
 هعوسم ك2 ىثو

 مم اذ ص

 ىففرادأىأ كاف كود ا 0 رابقبا يوما و 5 2

9 7 5 

 نا هل عش ناكو لاق سس تشرد ىدح ةمرلا قدّس

 5 < تم هه

 نمالانوكيأل يود دانا ىيمدالارك ذم.هلاوأ لاهو. هسنمءاركتسا ثمود تو دلوق:

 دبو رلاف دقو هعضومةمرلا ىذ ىلءناعوءامسلا قرتاطلا

 امدجأ ضايقتاوذاهال اذا * ان اهبونالءامأ

 سعشلاو بيدها همنا :تراد سهلا تتودوءامسلادبك سهلا ترد عرس ىأ

 225 و ه

 نجف سوة مرلاوذلاعا ماروك ودنا بملامح هتمو ودتاجت اك ودئاهل

 و و وه. 5< - 6 .ه -8و

 6 هديو1لا فاهلىريحس مدا 03 هل رب ضا سضَرلا ضدراب 00

 م مَ 9و هم ساد

 هضكرب وأ ته نصدر مرر دصمو اة شَمرلاو ضار ضَرَبَ ردقى أ ىضالا هاك

 ؟رح اهلا, ناثلا فتن كريس سمشل اوهلوق مم ثبملاو لعدم عتب اذكو الهر

 اضءرفنية_سرادةمهلوق ىذع ةهجهلن . كيملاذا ةضورلا ىفءانلارك لاق : وامماكم ىلءرو دنادحر ةنيتسرادةمريسألا نع ٠

 ٠ [طمرق قرد 00 اا اركيو كاك ثارودلا عودكاولاق امناروداةريصماهناكلوقبفاويف 1 2 أ 2 ْ اد_ةمسدب#ّتلا5 اع

دل مودل لظلاو اد ئلرمتمللو ئادنكاسلل لاقي
 . "هلمج موه ةراررب طيقأل ىرب باد شن أومن 

 2م 8 6 .ه_

 موناليزا * موللاب ىوهثرح أدق موقا

 مودلا لظلاود درايلا بر رمثملاو © .م .ودلاو قانعلا واَدِهَتاَنَع

 هسيحاتجنكساذا رب "اهلا مودل يقوهناربطف راذإر اطلاو مودومودلا لغلاف ىورو ظ

 الفءاسمأ افموت ًاوهليقوءاهلا فقل ما دنساورئاطلا مودو مرلاوادحلا نارك ْ
 2 نضع يي

 (رمثع سماح برعلاناسل - 12)



 اهل_.ق ةرسكلا ىلا هلوق

 صالاو لالا ىفاذكه

 اق همسي نكي نأ لوس
 ةرمسكلال ءاملا ىلا لصالاو

 هأ ررحو كالذ وخنوأ

 ه«يدنحم

 (موذ) ٠ ملا فرح ٠ لادلالصف ل

 تموداولاهنأىلا عاشو رثك .لكلذاو زواجت مث اهل يق ةرسكلا ىلانيعلا فن لقلارارقساو
 ةهداوم 7

 لد نزول ادشن ع < دوةعد باقلارارقسالفٌتءداماو ساشا ىلعف ٌتمودامأف تعدوءامسل ١
57-0 

 ليداوداج ناوداج وعدنا »* لسا داوكبانبا داو اوه

 بعل لادم لاق درهم أو مو دىوربو

 هدو 8 دلع 514 0

 مولكلاردح ىاتأل - تدلك ف جرو سدا
- 

 و 3 عى

 | جدلا عياصةَدمْكيدَمسرأ اومعدلا مع .موداهعجيو ةعدلا هناا ىانعىكور

 ليقمن بالاك ةقاعمايلاىرومديسا لاق واولااهلصأو

 ”ءةمق ل ومو ل

 اعدل تاوقالاو ىرتلا حار 0 ةفوقحف ٌتعفادل مر هلع

 هللاى بص هتتالوسرناك لهتامسارن قاما تلة كدا ميدف كلذرك دنسو

 100 ا ووو

 ننغلا يأ ع دح نءىورو داصتقالا اوما ودااىف 'هرطملا نمةجدلاهت شه عدول ناك تا

 هدأ اوتعمشمالا القاه ىنعبانكدم 2 9

 29 اة < و همك

 ردبوىر ضرالا قط * ٍفطو اييكذلل هيد

 ةمادا عاطتن هت ةنازتال أ يه ما ةمامخاو مادو جب نءمادلارطملام ءادمملاو

 <93 وعسر

 تناك اذا ةمادم ترهل قو تزافامدءبثنكس ىتحانامزنتلا ىفاهتمادالليقو ى مالا هيرش

 لقدنمو ًءايذغف نكس مى :لكواه نساهم عتيل موةمادم وهنا كن عفت

 5 ءمس 7

 هنم موسي عادلا "املا فلام نأ لسو هيلعهقتا ىلص ىلا ىسمنو ادرج الف نكسيىذلاءاملا

 هّشمدأ دقفهتنكس:ئث لكو نكس“ ثلا ءادوهنامز لاطاذا موديماد نم رك اسلا دك ارلا املاوهو

 هلالعاف ءامود] -ألمقدقو هئام مدار صل“ امثدلا وردا دامهوُمَصو غاده ودءامو مود لظو

 بد وذونأ لاق ن نكس موديرصلا مادوذاشاذق ىلع

 م 7

 * وو اهقوفراصلا مود *# ةيمطلنمتلش ثاماهبءاخ-

 و #8

 ةصوعدااوموعدلاو نذعلاءاملا فن ركل نال طاغاذ هول اق تار رقْلا مو ديمهضعنهاو ّظ

 وهىئذلا ماودلا نماهملا ىلع ىألوقترك ددقوهدمسن الاف اهدعبلاهيقريسسلا موديشالفلا

 ةاكمتناكن او سدنأالو ءامالو د رطالوا ميمالع الى ةبوتسملا ضرالةموْجدلاوسلا سم 5 1 3 3 3 2: 8

 نفو



 ريتا دشنأو دانالا سخالا ةمادتساث يللا

 1 (مود) مفر « لاداالصف

 #ة ء موس

 مالا ىفماختقالا مُكهَدَتلاو ىناغلا زيشلا مكه مد سدكلا مقعدا (مهدإلا
 و بم و رسر سدا اع اس

 لاك ماديو موديئشلا ماد م ًاردئانءلع مهدي وديدشلا

 ماد إَبْحاناٍتحلا ف #3 امالمالو ورغالكا

 ©وس د 87ند س م

 ةملكل اهذهىف نسملاوأ لاك موب وامأوتواموحيوب لول عش هلع مودي عاد عارك لاق

 9 وح ضااا ضباب ره اه

 ْ رض رضحو ل ضي ل ةفوت تكة اننا مود تمدمهل وقىةغللا لهب هذرطت
 ةم٠. ا وهدد

 تبكر نفاذ تف ماد َتْمدو لوقت َتأقكمودتَت مدلاتف ةيكرتماهنًاىلاركي ونأب هذو

 مدقتامهحولاوهلار ءاوذوذلاىل اءاهذ َتْمد ىلع مادو تمد ىلع مود ناموقْنظفنامغللا

 و خمءم ه ,. و مس مه

 : او.هذام فخا موب تعدد دست ن مهلا اويهذامو تمد ىلع مودنو تعد ىلع ماد نم

 م80 7 8 مس

 جال الانتاج نونبر اظ:تاذنوالاذا ماَدُيَت مد وسن مهيلا

 مودم روع يل مم مع

 اباه ل هلام حسنا ناامأب نسا نينغلا بيكو :

 ام يي وذ 5 ره وللا

 اعدم ماسي اهلا ىلع 35 ناوي ىلع أو

 رطتنم وزب تلم قلب ولاخنيادشنأ اوك :رب نبا لاق ريذج سعت ًارطتنمىأ

 بابو اوهسنكسب 00 باص قعَصنمركشلا ىرت

 مو و 70011 9 كل

 اوُماَدتساف رت رح أ اوأر « م ماع ةقعاصتعقوأاذا اضادشنأو
 ه5

 يس عل » همدتسا و :1رمأب ل متالف

 ْ قتلك اكرم مق امى أاهيفأتا [ممادتسم و مقتسا ارانلا ىلع اهترادااصعلاٌةيلسَ 1

 تناوب لاك هسيقزاوهرظننا ىأن الف دنعاممدمساو صالا ىف نبل او

- (9 

 تح ماو موادملاوو ري غمما دأ و اهءاضقسح و 0 نمت

 دوسو /س <

 فدرالية لاقو رك 5 وأ لو
 ١ 20 لو

 ىأ ةيقاعملا ىلعءادلا دام دوامو دامودءابعسلا تلا ازامو دحاولا فاه عجلاىفوا ولا تري
 ةدّئرمد و ىاكس قتومض# دس

 واولان موش ى> نال اقو تعدو تمودوا مددت "امسلا تمادوهضعي ىحو رطلاةسئاد



 (مَتْهَدَ) 2 ميلاقَن « لادلالضت 5
22222222203002 222222222222222 

 الواسعو ةَناَخَح ديرب داع * ف فرم اعلا نم يهل تتك ةأعسل اروح

 قارمو ريكا لج مكر ٠ مكتوب جمبالالهمئ اد تكلا لان
 سانلارف تْاَحِدلاَي قاسكلا سانلا نمةعاجلا ءامهدلاو لَّسملاهلافالةح تسلا اذهو |

 لاقو هلئماشيأسانلاءامهد ىو عهترثكو مهتعاج ف ىا
 فول انئامهدنم كان 007 انتيأو عسب 2

 ضلال وريكلاددعلاام.هدلاوقااَولَخا ىأ ىاوهدقا مهدى و وحمد َىأىردأأمو
 هع ذو

 ميكا مأو ميكلاو اهمالطأل كاذب تيم. ةهادلا» ءامهَدلاربغ تأ هدلاو ممترثكو م.تعاجب
 مظع أن مول اغبىأ مهدي دملال ها دارأنمثددخلا فو ةيعادلامكحما ىفوىهاودلا

 وم نص # ماس 5 ٍِ -ه 26و ةعوه-

 حاملالاق دحأ يع و همدهل اق وشو هوحفقد ى !مهمهدب

 هو 2 هام دعه < سس 5 و3

 منغدملاةدهعدعتو ضو ىو * م ”ًاو اطل اوسامو

 لاق مدهتاذاتدللا لوز املا نعي

 مهدالادامرلا هش ليلا دعب »* مولا لم نهوءاور 5 جملا فنالترغ

 ىوهذد )هي هد هى هم

 اضيأةمرلاوذلاكو ملأ ئيادهملا تيد

 فئامتصلا نوط ىف ىو ةمقي 3 هتك اولا غلا علل

 ءادوسلاةامهدلا لفن نبا رقمها س وحلا وه رثدتماو مادتملاو مهدت :رهزالا

 بلغت نعد أو هءاسى أه مهد أميل عمو لج انضم امتلا و ٌراَنلا اهْممهددقورودقتلا نم

 دقو لمرلا فاسو عيد ارح ةرواهلو ل اهنأك سمو رونا ذة ءامهدلاو

 ىئلارخك لاكن ده نمنطب نام دواهركذ مدقت دقوتقان سأْي علو امهد دوامه دو اههاد اوس
 . «ءوم عوم س 0.7 9

 (مدد) ةقامتغد راسم رلى أل 1: هيداع طهرو نامهد طهزو +

 ةأيهاودل قالا متهدلجر و "هلم مه دوهفد طرأ اوما لب هلا# دود فولا

 أكن رملاق قالا د

 . ةد

 وهو 5 مولا مافن عت

 لحرلا مدل مهدلارح ملل ومره د ملا اقع عبرا و

 سم هد 5 هوم 2

 محرحو ا (مدمنإ مسا مهدو ىتحسل

 5 مدعيا دهعدعبو ول و 8 حاملا لاق 3 0“ اذاءانملا تمد هَدلاَع هو طقنس

1 _ 



 هك ل يي ل يعي للا

 ا /مهذ) 2 مملاقرخ « لاداال مق

 ءاعدلا فّلمعتس نا زوجمالاذه لثموريثالا نبا لاق كيلعاو راكب ىأ سانا عين لبق نم

 ْن وعيطتسذأم ل هج وأل 5 رمشع ةعست يلع ىلاعت هل اوقل 'رئاملو ى ره دزالا فك هراغل هلوق 7 نملالا
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 مكلاددد انو أ مهمادسحاو مكمةرشعٌ بينما ع 1 و9 رق رشعمأب

 د ثيدخلاهنمو ريثكلاذدعلا مكدلاورتتك ىأسانلا نم هدم هءاجوري_هكىأ 3

 لاقوم وهدا عب ولملل ادع بالا دحور وهلا اذهمهدلاف |

 3 يقلإ هق ةوفّناك رج « أم وهدا مدمج

 5 - ثور هؤو ل. وةريودو) !)ءضس ول -

 مناخ أ نس مثيلا مهوتغام»د مو مهدب مهومهدو مهومهدو

 ةوس وث) هما

 مجم درا قل عطقمو 7 م :امهد وهتمه دق

 يلدا دج فالبلعت كَم :امهد مهد دوك مهدد قف كيش غام لك و

 ا و ه /صو دءاكو < و

 همعنودو اش قالت مون ان ا

 ه)#موم هرم <

 مههشدب حفل اننهمهدوت :وةددسع وأ لاك ولاف للا مممهَ هيد لا مهمه تكلا ا

 مهدلا ىلا به ذيةمهادلا كل ذدارأ لاقي و ةلدا اومن محتار ناخبا اودغل

 5 ىلا تفشل :رماعهدلا م كنت ؟لافهدنتتفل اركذو َه و3 هن 2 هدح ىو ةقان معا

 ةرعبشنو املا هبهسعب نترات زمر ل رايق

 لش ثان اذكر اذكوةلطملاو اس اقعب رأكمف وكتلوخ الاه ؛دحفتمو يعل

 أ يك هادل لبو ةيهادلا هو مع 4 "اهلا بهذي سانلا ضعي ولاق املا

 ميدل ىعاوأمش وخلا ةعبسم هم لنقل موق برعلا نمموقازغو 4 «نلاانهل لاقيت هقآن

 نايلون الهنا لت نعىو ري مارعالا نبا تعبسوزهثلامةها لكفالثم تزف

 مهو ةرلج م مهقانعأ ان درعفريس هنن فيثك مسييقاف مسهل: ,ايلطيف اوججرخ دانا

 تح ارق بالا اهات شنان لاَ ورع فان ىهو مهل اهللاقيةقان نع هقاتوؤلاوجف

 قلاوجلا قفاهلخدافءدسب ىوهأ من ماع ضبا وداي نانو أبل أ لا ىلع

 ند مأشنأ ومعدل لح نم لقد !ليقوال م نتبع ذ فصول لعزل لاهم ارالف سراذاف

 مهبت ءخر حا ماعاولجنو مه رخاآن عا وأن: :و>اةةساهلع ازغقان 7 مهلا فقول

 ركذيارلا لاتتو .ةيهادلاو رشلا المثل برعلا تب رضو ةسيها دلكف الئمتيراصف

 وهادك دامني نانزلا هلوق

 طخ ةضساؤوةموةدحوملا

 قوه كلذ كو حاصعلا نم

 يعم مهأ مكحلا



 (مهدأ ملا فرح + لادلا لصف 10

 7 يس

 امم 10 اهف ةيهانمملاةريضحلاةديدشى ؟راحتم ةضورو سف ثيدح فو بدأ قاةرضللا

 ةراكحللا داوسقارعلا رق تيعمو دون ار ضخ ليت لوقت نزنعلاا وات ضخ ةؤدشلا اوولم

 لف ةفص ىف ىلا ءالانءادثنأ اواترضخ

 اهمالطأ ىلع َبْثذلا “4 0 5 اعرف لمللا تاكامشد

 اهضوذش [َْواهُر وادو.س اهضوضت ىرباهعاسقجا ناو ىلا نم داوسلاىلارمضُحا ما ىتعي

 هورتسكمهنادآلا ىهوهذاوساد-بقلا م 6 او الل فما هنالاجتال لف ىنعي اهدالو اهرالطأو

 رب حلاق مسالاَةَملَع نلغدنال ةفصلصالا فن اكن ارءا.هسالاريسكنت

 مهاد لذوى بل. + اللا اواو
 لاقو مهذآلا دق لاقي ىرهودلا نكتلاو مهدالاووف بش نمدنقلا ناك اذاورعوأ

 مسآنلا هدم ولخر * مهاذألاو نمل دعرأ

 و مناسب نضانبلا نهذ. ىتدةقرولادتشتن أ لب الا ناولٌن مّةمهدلاو

 8 ود -)

 مهدالاللسق 4 وح - وهفداو_لادتشا د كلذ لعداز ارناف نفدعتلا كمابنلا لحفر و

 ىهلافوىاعللا نعام هذلا تحامك تن | الاولاه وادا ودل اهناذلارهصالاو مخ لنالا نم

 وتنال لاكدوقل اذه نها قنل مدن عنو ةديسئا لاق لذ عديل ةقانلا

 7 اذا مين .(سرفو ةافهدةقاب 1 داوهف ضاسلا نء؟ئئاهطلاةعالربعمل 0 7 92

 م ملا اوذلاه ةس مراد ريغلا و دندخحلا ءامهدلا ةأطب .ولاو هيف ةيشالد وح

 . يعاضما دك وعن عاتي 35 ةدعحريغنمءامهدقأطو ىو

 ه8 ف 1ع

 ميدق مهد : اهرتغ لاق وس راد جدري عأر رب أوديدج م>دأرب | ؟ ىمصالا لاق و ةدعجريغدارأ

 لاه دادضألا٠ نم اذهل عوهفةديدخلا# اره اوةعدقلاامختلا ةأطولا لاق سراد

 دس و

 امهد أواديدح ا هتمارت هب اه داو تف :اتٍ ضر لك فو

 هلع ىلع ثيدلح ىو مدهداهنالربشلا نملايلثالثلاو نب 500 "لل ءامهدلاو

 ماههدالاو واى أمد اردضم مامهدالا الاقامه و د1 وللا

 َ ةرخلاةصلالل ا رجلا نأسلا نمءام_شدلاو لاعاو رك قر را ريجال او رارجالاك ماهذاردسصم

 ايشاف مهيشْغاَذاعأ مهمهدو عاج ةرعانّواجىأ انومهددقو ةريثكلا ةعامجلا عهدا تيللا

 افراغ ديلا تافرعىلا سو نرعلا ضعي ثيدنح و اموعدلا معده دباننح دشنأو



 0000و

 44 (مهد) مملا فرخ اه لادلا لصق

 9 توريس خثو# ىجس 58

 مدمد: امسي أدق تناك د دنمىود # ةَحرقاىدا اوذىاهاوهناو سص لاق

 # ”هوو ء م ءو و ساهم

 9 الا لحرلا يعزي ىذلا مالكلاٌمّدَمَدلا نوكنتو لاق ايضغم هلك هلع مدمدو ب ضغلاهْمَدمَدلاَو

 مولع مدمد ع قم 0 ًالافو ما | لع مداولات رسل

 55 ًدقوأة يوما كانك طتبو وس اكب اهنلع 0-02 قررت لاش

 ةروامعا طخ بو يلو ةماعلا هنا تيس ملل قالا َتررك اذاف محلا

 ةبصقاهطسو نم عفتريو سانلا هلك أي ةوالخلا ديدش ضب اةّرَسا لثملصأو قرعا لو ةريغسم
 هميم © عنب. و ع . . "8 5 و

 ةشئحو أ كلذ ىحماد_مداهعجنو ت>اهيذ لصيلاةسموعرب ل ثم ةموعرباس اروريسلاردسق ٌْ

0 > - 

 ىعيإ- أمأ ةضيحوشو مدمدد_>اولارجأر رمسلاوسلان مليسينارطقلا هبشب 1 .ئث دامو

 نينا قبة يحل وعم 10/1 .ةغا فل محمل نايلصلا لوصأ أمدمدلاور عونألاقو 2 0
 رام 5

 87) 4مسه77

 ةمدااود ودسقد راب هوب ناز تيا ا -ءارعودشنأ ًاوةسسطلا ىهمديلامأرعش

 رعاشلالافر ناركلا ع نمىوطلا ماو .هلوسباو ورضرالا٠ نم مدامدلاوةرعبلا رسكلا
 همهم 1-7

 ع "دم فان لكلا # اتسم نيرا

 ةأسماو هب ىلا البوت دشن" لمسته (مد)
 ىلا

 هر هو 2 سءرك ٍ* ١

 هعشكدع * كدلك ىلا ى 3 #2 بم نم وذ ن دعاهم 5ك

 للا الايس -«نبالات دس وب ةغلر ندر ةزسمل دعت ثول مال ١١

 نوكيدو_سالا مهدالاوداوسلا ةمهدلا ( مهد) ندسدلا نون نمالدبمديدلا ميم تاعّتس دسأ ب

 بينو لاف كدر عبو مكن سرت هيضوملالولياف
 سس 0

 الخانات 5 ااه هيشر أى ربلا كنمأ
 و «< مه

 ص 0 ميا ىرهوملا 000 و ماذا دقو اهُمهد لا 'لؤام لوقت اوقتبرعلاو

 ةشدسخ وايداوسلا الع رولا ماهذاوداوساىأاماسمهدا ئنلا معو مْ راصو ًمامهدا
 رى 1 59 هم

 ىناتءاَمْدمَر ,رعلا لب زنتلا فو امير بر واّتمعت نمداوسلا ىلاب رضت*أ رضخسم| 5 دمءامهد

 قعبحاجزلالاقو ى رلانمداوسلا ىلا نا وارض اوقيى رلا نمةرضحلا ةدشنمناوادوس
 - هس ع»

 3000 هيرو هبسمخ ماقفرضخ تبن لكوداو.لاىلاامسئرشُح برتاح امهنا

 تدوس لاقياهت "ضخ ةدْثةماهُرُمَدْنَسلا ل دئامغاوداوسلا برعلا د»فعُةمهدلاوداولاىلا
 مرسم سمو اصلا سس

 007101 0 ز ز ذا اا
9 9 

/ 

 للا ئشلا ىلع تغدهلوق

 قىذااو لصالاب اذك

 ئثلا ىلع تمدمديذهنلا
 ىو ريقلا هلع تمدمدو

 قءعمدمد :وممدنا"هلمكتلا

 بضم هأ دحاو



 (مد) 0١ ! ملا فرح ب لادلالصف 41

 نبا لاق اطهر رلال ثم عوب ول ملا ةرَىدحا امال اوى :رهوجلا عو رملار ىف كاعصقلاو “ا |

 ”نئااو ةتئاعلاو ءامادلاو ءاطهارلاو ءاقفانلاو ةاعصاقتلا 00 تءامسأى رب

 , 21 ول 2 مد و مسجلا نزو ىلاشبأةسعاوملا ذك لعالم اود يل و ْرَْللا و

 هدم_سنبا يأ لِرلاَىَددق هنملاقشو ملال اد معسل قاسكلا لاك هددت

 9-2 2و5 و لا ل

 ران هجر و عود امممتيبا 011 ارا انا يوتا عوبريل امدو

 29ه عهد - و ءءء

 مدد هدو لت ىأمامدلاينيدعلا مدن كه هرب ضعي هيمديبأ رتو»ل قود 00

 لحجر و كلذ نم قتشمهناكريصقلا ريقحلا ل+ زلاةمدلاو يلملاو ةريغصلا 2 دلاو ع 0

 مدد ةلواسممدناك امواضدأ ١ مامدوئامداهعجو سمو الاو ممدوح لبو عبق يمد

 «#س- مو 0070-

 دق لادلاب ميم لا ىارعالا نبا لاق ةمامك مدت ”ىدسعب اة قاسكلا لاق ةمامد مد 6

 ش هلوقو هقالخأ ف ممْدلاو

 عمتلمنأ اب ١ انكم واتا اههجوإٍَءانل ةارئارصك ١

 دقو هبلعكاذّدرفحدملا فال_خوهىذلا ملا نم لاذلا يه باطلا رو عيقلاب ىعياسا

 لاقي ثمللا لغسفلا تأ ىأ تعدو تاسأ كلذ لك ا تعدو مو مد
 لاكمال فاي تدل قدقو عيبا عيدا ميكي ذالل لعسفلاو قامو نال ضان
 نبادشنأ راهم ترص ىأ همام دم ومدن الفات عد رهوملا هل_هفءاضملاف سلو

 ' ٌلوطألاج رلابكرذ سيقاذا 5 ييمامدنمىردرتم ىلع فاو رعاشلىرب

 ناك ثدد_ ا اىقو بلت تيل متقدم بس جنب ناش علا ولاك

 فلا < ءاَمَرلاَد .راجنكي مان ن نينع ادق مس .وهلعهللا ىل_صىنلالاقف مادام

 ووو
 ةممو 2 2

 أ [دح نورا تبدسح وة نعم قوتنا ثيدحم تملا

 و 2 6-1 دسو 2 - عدس 5 <

 110/1 هيرضتن اوه ىايعللا لاقومس دوه كفدم رخام د همديهسأر مذ مهد

 رم سال ع -9 طل عر 04 زو مدر , م-

 مدمدوأمانا اياذءميذَعاذا 5 الفل رلا مد ود لماما 5 3 : انو هرهط تعد و هخرثنالوأ وأ

 #١ مماَراََلااذا 03 ةمرلا ىذا ىربئبادشنأو يامال اوامان اءادعبذعاذا

 وه ز)قوءو)# ل 7دءدء2ه <

 ا سوت ضال ها | اذائدأ 20 ةالّقلاةموعدلاو موعدلاو

 5 10 مم < دمصور 52 ميمسسهر

فو مهيلع مدمدو مسهمدمدْكا ذكو مهكلهأف م هطاعد
 9 ويباع مدمدقزب زعلا لسد رتل 

 سادع نرعم داس ويد »9 م

 ار حرشبامدمستو ب بضعك امم د ىرابثالا نبا لاكو فحرآمدمدلاق مهكلهأ اى ايمن

14 
 لاو



 4 (مدإ) ' ٠ 'مملاف رس «/ لادلا لصف

 مامدلا تيد نول نا 5 هريفاّسع لوُكْشَم ل 1

 امامد ماريسأل 2 دك * امتنبج ناك كش لكنم رخآلافو

 «نمو الطلاماداوارا هندوراس جوت ير هنت ىضر ىفاشلامالكفو

 حك قي

 ىره دودللا 10 و هالطامدهمديئشلا مد ا يميل انب وناعم

 مهل 4 ايل و كو

 ةسومدو همومدمو ميمدردق ةورجالا مومدالاو ناك غبص ”ىأب هتيلطاذا مضلانهمدأ شل تعد 6

 اذا ناهرذلا تك نابع لان مدلا وأد سيكلاوأ لاعطلاب“ ةءلطم ف اصللا نعةربخالا

 3 ىنارعالانبا ٠ ا يجو تا اًمدردسقلا تنددقو مباذبع لاعطلاب ا ظ

 مد دوا لو أمدنم ممل تاساَسحا بد تلال ميلا وةنارقلامدلا وةنلطملا ار ودسقلا ةلاوتانث د

 اعوام 34 ارملا تمدو مامدياهر هاطظ نا ءةريخالا هدو امداهمدمعسولانعلا |

 ةم- ” 2-8221
 رهاط ىلع ب اودلكوهوو ماسلا نعرف بنبأ نارفعزوأريصب هّملطاذا أامده 7 رن

 وكسدمانل لاذ ري كيا ةمامت ىمداقيواجت رعاشلا لوقونيعلا « مس ورع

 ىأ مدل مدفوو غد 00 نمام<تىتمملا مومو عش دريد هيّثْيلُط دقو 7
 ” ووس ه )و م53

 نسلا ىب خانثملا مودل مكن بص ىدتمداذا دو ريكي رضخالا ىربنبادشنأورقوأ

 م

 راها ف ضرةم راو لاق رحنلا ىلع ءامصن تما

 و: 3ةز جدو و 5 رص وو صدد |

 مومدم نسما قازىوللا ضرع 0 رفتو هو هنعدرلا ليغ ىح

 4 و 2و

 تاوداارتاسو ةاشلاز ار ,وثلاوزاجلاو لح راوتأرلايف هو كاذنوك/ كاذب ىطدنأك امسح ههحومدو |
 مدو * مودهدمفا وجال مدمن 1 ا 1 دمدشلابم مئاستأك ن َ لاا لاعبو ْ 50 و 8هس

 ع 289 هس عم

 امداهمدي ةئيقسلامدو هقم مع مح سم سماللا دجال ىدهاجلو همك راك اذاامدربعبلا

 ىلع امهبىلط من اعجب امهالك انهو نعشلا ومداجسامدوزاقلإباهالط |
 سأيال ىذا مها مدل ا ءءلاول 0 مهام ةملاوإ عدصلا | ا

 باقفةباهناا فو 6 ون

 مالك-١|!ىفوهامنا وهند كر الات عفسا كه دع دال أ لادا وقواوستوتلا |

 59- ء |
 اهلي الاٌمدوَلظو سل ىأرعبلاو لوبا منك امير ملام فونت أ

 راف ةتاذ عيا لاقيو بأركلا دعب الا ايم نانس اتازتيسسكدل راقت

29- 0 

 لاقي دمار ءالانءا لاق مدل اودمدلاوءامدلا ودود مادارا مس وام مدي صدقتي

 يمنع سا برعلاناسل - 15)
0 



 ةراسع جلا م-طادلا هل و5

 رغ ع5 مظلدلا سوماقلا

 لحدرحولعسوحربزو
 ةنافلا ةمرهلاةقانلا بدراو
 "ىوقلا للا لهستو
 ها ديدشلال حرلاو

 مس ساهس »د يدوم تب وه معو 0-4

 ارمتسادو 5 5 00

 كر :راسثلا فن متوكداد- 0 3 لوصتلارابع ًاوداوداواكو

 عضوم مءاريكو شحولار -- .ايعالايدارأ ىتاريسسلا نب ,١لاوو توملا ل :ةلوماهسلا بكف

 وما“

 اهنأوةأسالىدهت 0-52 يجادل كياعوبب اريقةنعو ءاقزع نامس< هلوقبدارأو

 | سما نضديزو ا ءرك ذىذااوهنماكرادوةرادن لاس“ كانيزجماو رست

 (خد) امل سلبا تت ةر ع ما ل-ه:نيابيذهتلا !ادهنمنيأو

 لكوديدشلاءادلا ٠ مكندلاولا :واطلبقوفيفش مدعو (ظ) عنب رم ريدا الاول

 | 01 اقرت يبدا لبا ومدلتلا ليعشنبا م .د داما امرلاَغ مدل"

 ةمرملا مالا ومظلدلا (مظاد) اسال يحترم 0 وهلا علا لالا

 نمَع ىطبلا معدل (اد) واي مظَد لج رو ىولال حام ملعادلا ليقو ةيناسفلا

 ىهفامئانسأترسسكت ىلا قولا نم ىهوٌةمرَه ةمقادتأرما (مقلد) مانعا داولا قاع روليالا

 لاغفرك ذملا موضعي هلمعتس وقول لشماملا ع
 ه«ؤ ىو عءمرند#

 جدل لب نانسال م .ةادال 5-3 يفد كا ماهنر أ

 نماها:سأ تاك تلا مقلدلا لاقي واه لا راهوف عكا ىتلاةقانلا مقلدلا ىدالالاق

 مالظطلاو لبا مهلذاودو.-الا مهلا 4( فاقلاىفت هرك 3 دقو ةدئاز ميماو رب ركلا
 دى موس و هب

 مالع 1 ةمهاذمتالفوفايعللا نء خلاب م هآذمدوسأ ًاوةلظمىأةمهلذم ”لملودوسا اوهثك

 يلطاذا ينل عدد امال ءالطاّمد هدد مد 0 لحر مسا مهلدوابي

 امه -فصيلا# ومامدو وذهب كطئم لك و همةمع :رهاظو ىبصلا ةهمج هي ىلطظذءاو هد درس كلاي مأمدلاو
 ةوه

 ماما نثكوأ قاس ةنمكص #* ىيوجساو اذ :ا ىد هد ةلحو
0 - 

 و 9

 وامين رص ىحدسَقلان ع د نيبو ودحي تير

 مهسنلا ىلع بكر ىلاثالثلا تاشد رات الثاابوعوورسلا وت "وردي قرلي ىذلا*ا رغلا مامدلابىنعي

 مذلا هوقو مجدا ا ع 2 ٠ شدرلا ىلبا-# 1 ولان و

 طيش مامالا وهل 000 ولوالات بلا فهلوقو ىربننا لاف اهربغو 1 ا ا

 اضيءالطلا مامدلا فحامر طلالافو نيلاهبلعدع ىذلا
 يكب 2“ تك

 - 0 وا
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 4 (لد)  مبلافرح ه لادلالصذ

 فورعم سانلا نم لبو هديسنبا رنادودلا 0 وللي ىنارعالا نبا ايادي 1

 ثيدااهنمولدوطاادوسالا "لالا لدا وطلدجر مكرب ريمأثيدحلا فو عاركنع 27 عبس

 دهام ثيدح فو باطخلانبرعوه ليقل_سوه لعلنا | ىص بلا ىلعنذأتس الد لجرءاخ

 امأو لبالا َلدلاو ذأ عجدوسلاىأ لدلا لاغبلا اثم اك براعم رانلال_هأرك ذف
 93د وس 0 2

 لال :دلاوهو لغلا 0 اا هدد نحس ىادقىذف « ةبورلوق

 ءادعالا مئلارريدكلا لبنان يروا دق ىف فدانأم كلا 7 لالاقيو

 يا
 ةرتثع لوقو سعة ام“ 1 ل بذلا قول مانا, فورعمام م ,دلاو

 و ةمد توم ملء 0 0 و

 0 هدا ضامن نع 5 تصف نيضرحدلا ءائع كرم

 ضا.حنع ىل_ءقور روهلاب ضايح- :دلا لمق ردوا ضار نع هيفي وشاعر

 زو وو )م 6 سوو تثءعوم ةد مع مو.

 مدمهمماع راها ه لاش د ممل وأ ايليا وهمة ببص قب 0 دلادارأل بق 9و سبع ىنبلام

 ضايح ىه لاقف تنبلا اذ_هىف 92000 نا 82 و : ولأ ؟لأسىنارعالا الا

 ةدض لل يدلنا ميعااو لاك ىعمدالا ةئطذق كل ذي دارثو البا اهب درو دقولاقر وَلا
 )م وم

 فاذا سراف ض .رأو قارعلا رأى لا لسان ناسامل هنآ كلذو ةِيصْنب لانا دلاودو

 ىلر اال نامل بو ضايلا ص وحو هس أ هأب ماتف زاجلا ضرأ ىلعهداوملددلا

 نآأم عيسو ا رج ” دامهناَص رف اولاقام كلذ ىفةرتنعلاةفوران' ١ |تمقب 00 نادي حو أهسأ

 دك وو

 مهتواد_عنأ ١ تيبلا ؛ةرتسنعدارأ ليقو ١ دقانلا بى بل عيسوودنبنب نار يزل ل ال ضرح دو

00000: 

 5 مس

 لاق تادا الولف دلو برعلودعلا موب ةرادك

 تم و مس شوم

 ارسل نوي لاب - راب #3 اردوربلا تورك ذاج

 وه« 5

 ةمدالاوةرهسلا برعلا ناولأو لا. سلا بهسصم : راو برعال ور رلاةواد كب 0 ”وادعنأدارأ

 لاك امن اهلك وا و“ دو دو عارك ن عجباردلارث َذ لي دلاو اليلقالا

 ىعاضيا الف ىازتأل امو 5 ىشعب عال دفاعا دنا

 لبقو ن ودعا ىلع للا مسا ةماَلدونأو لجرةينك ةمالذونأو عاضيالا ىلع ىةوقالدارأ

 وه ل ابي ْز زونأد_ثنأةصادلا] للا وةمالدوبأ4لاقي ىذلا وهوا ناك

 هس .الى وارث فو رعمزب تيم اوه لبقو يسهل اناديملل

0 1 5 

 ار رواية تانطبلم 2 اريك نيعرارابع امعأ بعل



 هلو_ةىلاهارذادارأ هلوق

 لصالا ف اذكه ةتبلا

 يعم ما ررحو هرظفاو

 (مد) ” مملافرح « لادلا لصف 4

 م«ثودي #ةهدولهمس وة

 َّت أترسسك ذا اًممد اا 3 وبأ ها زدخ» ىأبلشلا 0 هقدأ و

 لوقاذعو دس الاك ةدئازمملاو قدلا ن . هنأ عاركمعزونانالاروسكملامقدلاو هلام

 8 هم وسدص م8

 عفداةده.ةدو ا يحلو وع 0 دقذا+#لا تقال

 ا الدلع رلامهلعتكدو ءاقناةدنارقألا سر و ومس رك ارا

 ءاسنلا نمش داو ريع ندا مديدشلا ملال «مقدت الامتواب 00 ورلاق

 نآمسا نان دو مكدو عاملا دنعان رم ناعم ىلا ىهلقوئش لك اهم ملي لا

 ضعي ىلع «ضع ىودو دا ل_.قو ضعب رثا ف4عب سك هدهك ديو ذلا لد )2

 ون و ا لل لع ىلا دىرهودلا

 اذا مدا وثال اتساع د دبا .اومقد فاق نملديهفاكن أب وق وق-ءدوعز و هرد ص وعفدا ذاكَ

 دألاولاجرلانمداولا ديدشلا مادالا .(ملدإل نوعفاد-تبىأنوك ادني ميرو محقنا
 لاحرلا نمل دالا بيذسهنلا اكد دقو مد الاوهل قو ةسولم فر :رطصلاولابخلاوريسجلاو

 ًالمف فص هور لاكدا وسلا ديدشتج يغرم ةسوأم و كلذك لبحلا نمودوسالالَت وطلا

 لد ل برر عشلاكو معدل ناولالا نمْْدَألا ىلا رعالا نا لام و «اكذآلا بالا اذا دناك «

 ةرتذع ل وق ةواماهلذا راج او لح رلا مالدادق راكم 8 ورلد !لمحو

 ٍلذآلا وك دكلاستادوس * ”للىةراغبٌتْمَمَهدَقأَو

 كاسل وتانحلا دالوأ مالدألا لاسشب و ”/ةادوسالا ةسسلا لاقي دينرالا نهال ولاق

 سلو عوطلا هيدا زاخلاةمحانبن وكمت ةمللا همسشر هنا لاقت لد نمد مهلا نأ نمو

 لاك دوسالا مالدلاوىفا رمسلا نعداودلا مادا اواهداوسار مثلا ن 5 الث ل لاند وةك

 نبا اعد لاو برو لدوشو م ارغش ام“ نملدو امالدّتعنا هلوقبهيوسس ىنعهاناو

 هات املج ن مه وأ »* ار مارك لون ىح هلوق ئح

 ةءارقك ملا ةزمهلا فذحو ننك الا ءاةتاالاق راسك رماها ىلعةزمهل ةكرح قلق ءارذإ دارأ

 لماذا نمةريثكلا عاجلا ليدل اوذاشوغوف لالا ل_صوونونتلا رسكي همعسمرأ نأ ق نم
 نتظ م ع

 ضانخلاراقعأ ىف ناذرقلاو لهل 0 ىنعي للان مى دلو

 "ليدل ثسللا اكيد ىطعي وتا ديلا ىطعي لاف“ يش لك نمدعاجلا ىهليقو لبالا ناظعأو

 3 كلى مهعضو ممغلا 'لوام ضع ناكو نة او نممعهريسغلافو نلمح

 كاسل ننشستنفب ننس دمج ثييسفي ل ل نيرا 7

7 
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 4 (مقد) ملا فرح « لادلالصف

 © با ع

 بااتنيالاَننل تلاقو ابل # 0 ول لاصف نه

 ريسصقل مرد لاقو * امرغدلادوُعقلا اهيعار بر 03 ناندءونأ ادشنأ مرمدلاريسقلا مرُعدلاو

 72 خف مه ل و هو دو
 لاف 35 مر دلادوعسقلا ىلعانكشمو رسارلا لاك تو كأ مرعددومو بخ مور“ ءدلاو

 اءورم وس 5 ءو م

 امتد ضرالا ٌثمغلاَ عد 6« جء امعد 6 مرع داك م ءردلاءديسنا
 م -

1 0 

 هنطابملا هرسك نعد هفن أم امعءد ههه طارىلا فننالارم ارسسك معدل اوه وابنته

 ر ”اسنوالاغلاةةدا اولا ىلا هلفاحتو ههحو ترش الل كارلا 1 ممعدلاوةءدااوا مه

 ىنالاو مدس رذو ؟تانت اس نما دش اهلنا ىلا ههدونوكي وهدسح

 تستمع 7 سمد#] ى»

 ىهو امن جوس لا جعلان 9 ءاغدلاو جريد حاعالا همم ىذلا رش ةفط'امعد

 2 - ا

 داوس ىلذأ هفدوكي ىدلاوه مذ شكب سهنأ ثيدحلا فو ندد ى هواهتمكتو دول

 ةعدلاب خغاتلوأ ع او بئذلا نال 4 ”بْئذلال ملا ف اولا هين تفوتوا
 06ه ءس ة؛:ىول

 7 ذا . لامع طم طمغب نأ ال ةماذ_هبرضب عئاجوهو غوار شدا نال قم

 ىلا رعايا نامندلا عمو فنالاد وسلا لال

 . ١ #و ىو« ه١

 مرلا لثمامنمع أ ةرمضحم 1 كل الاسور ناجل هيو

 9 ء-+ هع

 هج د او هتلاهسمترأ دقو عابأم 2 ماد جدوونععمدوملا ل.ةردوملا مضل,

 هم89-6<+9 ع

 لاش عماد تاما :رءاعدلا فو د 0 و هطض-أهناهترأ ل بقو

 نيسان اشرت لاقد ورو ممول لاك همْعْتشلاَةِ و همس هت دوه ى عل ذ تلعف

 هومو 5 2م

 ١ ء- وع 01 عَ ٠ع هرزمده ع هر تا# 2+ هوس

 مائدالاو هعراوهئاس يلا هندأوم مت ىأمهعداوىرهولا» دار مهيثغانامجدم «غدو

 ءاوفأى ماللا لادا ماغذالاو هبتلفتوا ع هداف رخلا دندن للا لاخدا

 م5 و

 ب ودب نيةدعاسلاف كلذكم فى ماجللا م داو هسفىف ل خدأمارللا سرفلام ءءدأو باودلا
 وَ و

 كلان داو عزا رفاذا صو » اهتنعأ ميديا تار 2ع

 ّق للا قاقت شا هدمو لا اذ_ه «نمذوخأمفرحلا ف فرحا ىردزالا لا

 ىو 5 مالكوهامنا قيل س داامهالكو ف و ردا امنذان :ماده قاعد ل ل.ةوفو رهلا

 ناَمعدو هاطغ يع ومار الا مٌعدو ْغْضمربغي ماعطلا لك اة ةفاخمموقلاردابلجرلا معد

 06و99 هس ةوووعف ءءاد كي 9 هع ىو هل وهو
 اكذدخح يوقد هدو هنف مدقم بهذ أو هوا( ةدر رزضلام قدا مقد ]) ناما ميظدو

 عدمه ددربلاو ركل مسه و قالا ىف ل م اًوُسلاوماهدلارداونلا فو "نلهسهملا

 ١ اق يب ويب منيه 7 ١ 02 نيس 077 ا ايح نازوومالا دس تنور نيا إي ىلا نعنضن شه ادق

: 2 4 8 73 56 

 وهاذكلاوثلاو هلوق

 سوماقلا حرمشو لصالا

 ءىصم مارردلف كاوشلا



 ١] ] ز | 1 | |] 1] 010111111

 (مرعد) مملا فرح د لادلاىلهف 4

 مرد هر وتم ) ويمد ع 7 ةرع

 هماعدلا عز ءزاعزر تعز * هم ماسلا لعقاساو #2 ةماكال هنأت ارامل

 ةيسشملا مسا ُةماعدلاو هوخخو مراك 6 تلعن لالا

 ا

 لدي داك ىدحلاخ ةداتقى أ اثد لد ىو ا وعدأاو اهيمعديىتلا

 دحاولاو سا رعدلل ةبوصنملا يشن !مئاعالاو معدلا ةندنحو 5 لاق هن هذ كمي 1ىأ هع دف و

 هسجالباو نعطلا م>دلاو معدلاو اهجسدو اًهَعدم ان ا لحرب دد>اولاك

 657 مساه ع

 ىنا 1 يل يرخت ع ىهعسإو عج |

 طوس م م ه 5< ء

 معدمال" هليلموقلان ما # مات اسامى

 ناقونررام_هفنيطن ءانناكناذةر 2 1 ل يعم عدلاو ةماعدالو المال ا
 -ت

2 2-0 2 - 

 ةماعدلا ا در تاع © هم ةماّسإا ىلع فوم ىنناو #* النترا دشنأو

 سد د 7سو* ل

 ديزولأ هنوف ضوملا عني انالى أةكاسو ا

 رمثك لامىأم ءدنالةالاق : لاماوةوقلامعلاو مد ىهخبشخ نمر يار رنا اذا

 8 هع

 ناك اذاف | 0 رفاردسللا اذاو رعوأ نا الا سرفلاى ملا

00 
 ىذا ماعدلاديد_ثلا ئشلللاقيديدشلا ىمتدلاوراصلا يعلو لكستمو هن هرضاوسف

 يدار هلع موقيعذلا تيلادامةاعلاو «انرتسح حاولا ى د 1 د ذءنأو

 و عمد هم

 ىلع معدي ةسناعتو دح ىو ةماعدئ لكل ثدد-هلا ىفو هنمُتتْما وهو اهلع تاكا

 راتب ا تار ىلعا ءديناك هنا ىرهزلا ثي د هنمولاادلا ىفءاتلا مغداف مندي را ا

 لاّقؤ ناطتانءرمع 00 د يما حر

 ةوقهب نكن ملاذا نالفةيمعدالو ا اذاعة يراجو فرعضلا ماعد

 )و - ه2 < 9 وم ءوس

 مهئاربكر وى راح ع معدىل- 1, نكلىمءدال لافو نمسالو

 مم١) ع 2-ه-

 : الباتةصد رحارلا لاق هملعمىيرطلا عدو ني وب ىأ عديد نعمالى أد معداللاق

 «هوز' س. ه7 و ىو #*- )7 صوره صشسا

 00 #* 3 ا

- 3 07 

2 - 3 0 

 ندعم اد 0 لف كول لا نانا :اعدو فيقأ

 و ص

 دشن" أ ىذيلاءىدرلا ُمرَعدلاو لحل فوهو وطخارسمق 4 هدر لا 60 دعمنب راب
 000ا

 باكمام ادوذانل ناف * هحاقل ىو س ءانقدلا مرعدلا اذا قارعالا ا
8 



 4 (معد) ميلاف رح ه لادلالسف

 ىأ ءاهسد ةمامع هسأر ىلع و بطخملا )سو هملء هللا ىلهىنلا نءىو رو هنءنيعلا رتل كد

 4 و تاأو ده ثي دحح ىفو ةمسدةمامعب هسأ ارت دعدقوحرخ رخآثد دحىف و ءادوس

 ندع ىندأا ل_هقو لاح رلا نمءىد اداوم ىنلادوسالا ىأ و

 نأ نءطرقةمد لك تن 2 3 را رشلورعونأدشن لْدَرلا-ىدزلا عدلا لبق :ولاجرلا

 هللا نورك انااا عشنا .ضرأ "ا هردلا ىأث ي دسحف و رك ذلا لدلقلامب بدلا ىلا رعالا

 هينصت البكا ىو هلا نذأ ف اخ ل ىلا وسلاوهو ميسُدتلا نم الم الملق ارك ذ د :ربامسدالا

 َى :رل لست نا غلس ملاذا ص درالار .طملا م مدد نه وه ىرشثزلالاقو طل. قالا نوكبالو ْنيَعلا

 تمار نوكي فارعالا نا لافاممدالا هللا نورك ذئال ةلوقهنمو رك ذلا ليلقلاميسلاو

 هللانورك ذ.مهامغاف امدْناكناومهها وفأوم-يولقوسحرك دلاغاس دمنا ذا مرك و

 م وهيلع هللا ىلههلنال ا رك دال جر ناهلئمولاق م سْدَتلان :مالىلقا رك ذ

 10 , الف ل- هللا مان الهنا حدملافامذواح دما ضي أ اذهتوكينآر لهوا لجر ا ذلافف

 لاق نأ 0 [.ةنآرقلا نم ظّتالهنامذلاو عماد سوم تارقلا توكمف

 مسدو لك "الاالامه م,لانىانسدالا ها نررك يالربع ياو لوا

 يم :أاملاّد دا لو 31 ,ضرالا رطل رفا اسس فاوحالا

 مدعءد# رك 9

 و اهل ايا أرملا متمدتو اسد راج ى ْمءاذا لجر اللاشب وهمفريسخال اةيمرالا

 نميئدااداو متيازت اا ماتا ل يقف باعتلا سيدو عضو عار

 ”للمهملاءاخلا,لدتلا حرف هلوق ع زو بدلا مسيدلا كار ءالا نبا لاقتو للا رَدل قو بدلا دلو لوقو ةبلكلا

 5 5 - رك ذ 0 و ًاراغلا لدم د تءعئشت لد ولات وص تقع اذا 1 كتلا املا د مسد مود هدم هما سد مس. 9
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 20055يفف ل نسيه نين فا ا فج ديت

 دلو مسيدلا ى رش وحلا بذل نمعس_فلادإو مخسلاو بتل نمةبلكلا وسبل لغو

 ملا دوب د دااداوالاو هام لاتذةبلكلاَن مذا داوهنا لاق, ثوَعلا ىنال ثلق 'ولاقبدلا
 1 7 للعلا مسد 2027

 ديردنب دشنأ مس ددو + ددأ و 0

! 0 
 ىّرتامالا هللا ءاق أ 3 ىرألا رين ميد ىلع ىذخأ

 وسو ) سور
 ملا مسدلا لاقذمسدهوق ىفوةرذلا مسيدلا لانتف سيد ثلا ىلأمعاوهنطق بحاص عن او لْيسوتر ورضا فارق

 ىدإ-:مو لصالاف ادكه 2506 .فوخالعثلا راما 0 0 تانيا را
 :نلمكتلا ةرابعو 0 0

 ل غأ 5 1 ا ا ا ا ا 0 0 نجاح هن ل لح ن1 تن جل مسلم ال حتلاد#

 موم ة)ءودمس

0 

 الفيفين 



 (مسذ) مملافرح ه لادلالصف 4

 1 ه2 7 4 0-2 2 :ل : ل
 م_هاردلا لاك | ىلع تراصفترا دس ا ىزابحلا ب مهردو لصاح لءمتلاف لوعفملا مءادجواذا

 نم سيل ىابللا تمرد مو وقامأو جنبا لاك ا ال_هفمهارذلا نماوةَتْسا

 مصخلاو معللان م لوو هلع ئيثلكبيد-ّملافو دوا ءدلا ( مسد مهردم لحجر ههلوق

 ءعدقمم 2 هت 9 سا و

 لبةمنبالهءوبسدشنأ ل ب اايمسددقو مسدىنو

 5 ماحد 2 يل 17

 مح اعاين الرا اهريسمالدر الراو

 2+ ” هو 6

 متناؤفاعمذلا »* مبني ص اعنا م هال

 2- 5 - همسل |

 مسد ايتو هيلعومسدلا ل-ةجئنا مذ :ه.دجو أهيل مّدوأ اوبودذلاب وعفا اضع

 يوذلا ساط أ نالف ,واوقكوشو سونلا م جمان الخال انع ةنئاباو الاقي و هدو

 مخيم فسيةيؤدلوقو اياذزكب ,لاذا بوثلا ءذدو بوث مسد أن الذو
 بود من28 < ورح 2 - هو

 امير: نايوهذا نم »* اموسدمو أب كوك لارج )| ,منم

 فومحلا 0 -دلاو هربا عسدلاوا همبظعم؟ ود :لكبكوكو .نلاونكد كَ 2

 6 ةه- 28ه وتو م

 ب رح فصال هب ورلاقةدساعمد م ةلابدعمدب بييشلا م دو
 مة عو هوم هبه

 الععوأتوملا تاجا * افنان درا ادا
 م

 ةادص )ور

 قاد حاولا نقلا ةنيهكوملاا لو هسناود نمو ةسثت َّقفنَتو هعمداودارأاذاىو ربو

 يملا جانو هر ساو توملار روت ىلا تاشجانلاوعو 0 هنمو برسسلاكو هو

 و 5 هعوو
2 

 بد تئامرسكلاماسدلا ىردوطب مرد ماسلاو امد لاو هعضومن مجرم

 ١ ذوي 9:2 < م

 ا تامر وداد ماسلا + د طلاب هعمد اهمم-د ه#فتملوق:كلذوحو َح ل نذالا

 نذالا هيدستام ماسدلااماسدواكو عل ناطي.ثللنا ثيداحالا ضعي فو اهوحوةروراةلاسأر

 هر زوبع 0 -

 ايديال مديد لكو ىلا ةي ور نمدي عنجادادس هنأ ى عي ةظعومالو ارك ذيتالف

 جس 1 1 ثحذ ةدرراكلا در بير يلخراؤت منا واموت الهبل شواسونأ عب

 مو وود

 0111 لوألا مل تماما ف نسخ اة ديفو اق رابعا _
 اك 1

 وهو مدداو ا ىلا ةربغ ةمسدلاوداد سلا مادا .دلا ٠ راو د ا ارتحت امم 0
-ّ 

 هذخاتاسدىأ ارنا م ءثدد> ىو ا ير لق سودا تلاةمسدلا ىل ارعالا نبا 8

 يفىلا ملكا هرب 'ادلاهوو لاك نيعلا هدصت اا اهودوسىأ هتكواومملاقفالا كيرلا



 افا هس ننسي 1 ت7 2 ز 0 ز 202ة2زة2ةذةزذ 1زةزةزة2ة2ةز2ة2ة2ز 12زة2ز2ز2ز2ز2ةزةز2ةزةزة ز ز ز ز ز ز زة420ياا ريا يايا اا

 14 (مهرد) ملافرح ٠ لاذلال مف

 قع اك 000-00 ,
 نيدف.ثلانمرد « ىداؤف لسانا دشنأو

 © د ع
 (ٍ ل_ءقدقو اهةرشوأ هت مهيف مس مي“ ى 10 نم ىمرادوهب وذا تسل لابح هنمذ_ه:ر صن مردلاو

 || ٠ نمل جر مم اءارلا رسكب مردو مدت دقو ىذمل ولعل ةيراقموه ىذا نمل ن مقوم ثمدنأ

 5و قر س هسوث م طمس م

 هرث ذدقو هن دل ارديمامل 2 .راصفةرأثب كرد 7 لهنا كلذو مردىدوأ لذملا قو ناسشس ىب

2 

 مرد كوبر طاق لم 3ك هل ىعسأ تدك نمدوللو لاةفىدعالا

 ا مسض#و ةهم

 ىف اذ_كهوه بدناهلوق دقذاك قُم حَرّوملا لاو ناين بل هذ :نمزدوعور مو أ لاق هلت يهسن مل( أ

 ىدذلاو ءابلادد ثقب لصالا

 دعءارببردب دهتلاف
 1 هررجو ءاملا فة ولادلا | زءو الدمَت راصف مرد ىو مهام دباوأ نأ لبق ميدي تاذذ خف بلطف نامل

 3 000 2 وم امو

 ىىدعم هأ مم 8 « امردأز رع ناكرأأ نعءدكوومي « ةيو دلاف لو زودريغ امس تاك اذامردأ

 مص »

 نه برعاذه مردناكب بح نبالافو ىربنبالاق ع نبلجلال_ثمرامذ قتلا زا ١

 لبحر م نزوبةيهادلا نيرا ىرهوملا (يخد) :هلسسقمردألاونن وحاحصلا فو شد رق

 ىمدعلا يغزو هتينكو ,لدلاك
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 نيجردديهاد اصل د »* نيصشكا لهب تابحن متعلا

 مع معردلا (معد) ةنسملاةقانلا مد ردلا رهوملا لمللا“ ىو بهذ مدد مدردإل

 5 ؛ وسهيل كعلاج رلاءامعأ ن م هوه ىل.ةو طقاسلاب مقردلا عضد ةرك ذئاسو مرعدلك
 سم

 مه دءده

 مهردادقوناك ا 1 نسلاريكلاوهليةوربكلان ءلقالا مدردلا ( مهيد فايت

 د حالما لاقو ريكلا نم طقس أمرا مهر

 امرغأو رع مهري 5 اماسي ىح ماسأ التون #3 امس ناهي فلق لانأ 1

 دى ه9 ري 5-) د

 ٍعرجبك م ةردذ ا نقم برعم ىددانا:غ معردلاومهردلاوإلأيرمدنم يكرداوأ] 5

 ا ا ماب 7

 ش

 اهءاوملكت لنا اواماهرد اور شح مبتاك ةداَس مي *ردءريغص7 اولا ودر د ءاهلارسكي مهزدو ش

 رعاشلال اف ماهرداولاةاعرو ىر هوما لاق ماعد, مضي ىحوهيو بيس لوقاذه ش

 ىف هلا ىدنع نآولهوق |( أن "ان اهقامآ زامل * مارد قتئامىدُنلأ ول

 ع ع ىفءاماسمنا يالا وبس معزو مطل وهدم نا مهاد دلا عجبوأ ْ
 هد اورلاود. س : 1

 ماهرد ئامىدنءناول فيرا هادا“: "م هاردلا 3 ةرجاه كفا هكااه ديف قدز رفلالوق 1 7 21 ه2 5 هه 2 آر 5-3

 مارح ىنيىفارادت عمال نَدعاذا جاما نع م_هاردلا عامتراب اهمماتم تدشن نمىمحلاحورخةمسشى ربنا لاق

 مامهل الملا شبعت ليعو هنكل جنبا لاك مهيد ةاولوقي لو لاه ديزو ا ءاكس مهاردلاريثك ىأ هلعفالو مكرذم لخدو
 ماناخالب ضرالا ىف ترسو

 ١ رمشء سما برعلا ناس فض ( هسكجد هتك ما

 م د لز



 114 فل ا ا سا اي فلا ل ا لع ب نويشس
 د 7-52 تدكث عل عل

 (مرد) مملافرح ه لاداالصف 84

 م” »ع مجم - ة يو - وهو

 مرداورخ قالب دانس تكره ىبمل د 1/0 طودا اكبا تيودازا ىداوعي

 ىلا حآرطاوأ هع ضاورتطةساذا الا كلذ كو مرد موهو ا :ثالاو عادا ل سصفلا

 9 ٍ عازالشمتأ و ءانئالاث أ درق ةأراهربغ علطو اهمضاورتبهذاذاعاذ-اللب الآ تمرد و

 قل سقعلا لاقام دوج ا مرشلا غلاك دكو لاق هل ثدي ز وأ لاقو ايجي ساد_سالاو

 عشت ن أدب رثىلأ ن نسل ٌةدح بهذف تورو ا دوعشلللاقيو تدكسلا نبا ماردالا
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 مع ءانالأو نأ لاقيف هعضاور قلص رغلا .: اذا ىارعالا نبا مزاددوهقوشو مرّددق

 لاقيت 2 رتل نس طةسينأ ؟ماردالا لهنا لاقو عابرالا مع لاقي وعر ري
 م

اتش اللزاسل ١ الوب ال مرد لاق الساد ء.اللمردأو 4 دال أودانثالا مردأ
 ال

 هر تمظعىتا يقارعلا نم مردالاواس د ُتيداذاةبادلاتمردوهلبقن ب هنسعل ن نكي لناكم هيض

 فاوهاذ ص ةمدع هةر #و و هس7 ووو وع

 تدزاق ةماردوأب امردوامردو امردتمردوامردرسكلابمردندقتقلاو ُبرالا ع ةرافلا تم و
 9-04 هرم ع مام

 َكلْدو ارك ىب ه-يناكر مق سديزابثلام ”هلطنح نب كلامي مراد ى مس هيمو :لكف ولا

 اهلقت نم اهم مدد وو اهلم_ماخل ة ةطير م ىذا رجا هلاقف ةلاج-ىف موقد ااملمانأنأ

 ىربْنبادشنأو تارالاءانميزدلاو كذا يتشارك دفووأ لاول راو

 .ّ ع 5.« 55 4 ودعم تدم و7 20 و 5<

 مساند بح طنتاك د اهصق يه: ءامردإا اهب 0--

 وهمه <

 لم> !مطنن قع امرك كيئاشبا 0 هو رصد ىربنا لاق

 تامردلا ك9 هنامر رداذفنقلا ما اردلا دل وبرالاءامسأ نينا وم مردلاو لقتل ولا و

 ماوس عقلا مالا و 2 ةره لهما وهمثأاموذْغَنقلا ورافلاو بن رالا ةيسْنم

 ب ٌةرضقلا ىذملاةئيسلاءاسنلا َنمُةَماَرَدلا 0,
 . و35 هدد » ى

 امهسسوألَةانلاةندبَ * همل.قةماردال ضسلا نم

-ّ 

 ةئسسملا قونلا نممو ردلاورع ولأ ل. الايه ذوى ٍ ىتلا موردلا لبقو ةماردلاكموردلاو
 م ه6 هس) ه7

 ابدي دتيداذاامردمردا هكانلا ترفل ماتلادعرفلامزللألا مرفاو ىلا ارعالانا ةبسشملا

 هدأ 7

 لاق ضحلا نموهود ب لا: يش الو مكن ءأ تسد ىلإ- ”تاننءامررلاو

 ةسج املاك عفت ”ءامودلا ةرمه لاعبو راها هئاك مردف 1 ًاقرواهل ةغينحولأ

 هنولو ىذغلابهيدشرح: مرادلاو ضرالا تمرد اد قوةلَخ اهمشت ىهورضخأ ااهقرورجأ ار 0

 35 7 ىهك 5س ةس س7 ّق يد يعي عم

 ةفمدحو ًاءاور 5 رحوهوا ديد_ثاريمع نوهاغشو نمت اثلرم_عفءاسنلاهن كام دوس

 دّشناو



 4/ (مرد)  مملافرح « لادلالصف
 ال 0 هج ص بيج مسصسسم مدعم نم حصن سصسسج تصر جمعت م معتم ملم صميم لا توما يحل

 طملغلا دوسالاناسٍجسدلاو نام حد اري الأ نبا لأف نأمل د لبر مسهفو سانا مدا

 ديو ملء هم

 ةيذلا َكروه دة طحدلا ()>د) ىرجاك بسنلا"انام يقلب دق نا ميس نيم
 2م و< - )9 و رم نش ع 4 9

 امددق دود ىف هن 0.1 37 الدو ألازود عن 31 دشن اور وأل مح نم

 ا 1
 جاعزإى مفدوهل-ةحاكذلا نمبرض مدل (مخد) لج نموأرنب فرو اذا مسد
 ساو م 5-3 م 948م هموم سدس ظ

 مشحدلاو ىربزب الاف لترا مشخد 2 منخد) ةغللمهملا ا او اج داهج داود
 مو 0 م

 مزركلا نافدرهتمدرأو د م : زحارلا لاوريصقلا

 س7

 ديدسهلا نزوىلع دولا, مداودلا (مدد)) ورعفأن ءسأمأ اعبر

 لان اره تالا لاو غيوم ناوةروك دنت مانويل نم حرخطمدلا هش سو 7

 ما الان م سال انمدشدلارخآعضوملاقوانمشلذ حرخا ذر تئاسدق لاب

 هفر عد ند 52000 : ههيشي مدودأ ريغرخ م :لاذُادانز ولأ لاك ىربنالاق نديدلاوهىل.قو

 ماذا ءوخو بججاحلا معو بعكلاءاوتسا مردلا ثدالا د 9 اممدودهناظز «فرعبال نمو

 ةمودد مس < ود 01

 ىتح محل يدللا ٠ 1 , زاوب نأ عكلا ىف مردلا ىرهوملا ميدو عفمردي مرد لع لاو مردأو عفريت

 ة ءو ء ,ء-٠ ع
 مرد ناكمو ىوتساٌمدأوهو مرد قاسلاو بوقزعلاٌبعكلا ردهديسنيا مهل نوكيال

 ىرهوطجادشنأو مرد ب عكووتسم

 «هع4# 4 ومس © ل عمده ست 85

 ٠01 ا 35 قلل

 ومم <

 ناف تاي سل قاس اا وتساب روتانا اعل
 َئ

 قنا سلال ءامْزدأ ]ساو مدان 5 مظعلا مردو فعشلا لل دموو نمسلا ليل دءاوت 5

 ىريئبادشنأ راهن ذا الواجب 2

 بوغكلاءاَضي ءانردىلا د اموت اماذاوقلا ادفو

 6# سمصوسا2 اس ومو ا مص رس ب 1

 لل#ءقو اسلم” دع ردوام هردمردب قئرملا عردو مر .رددقفهمح خيو دللاو مشا ءاطغام لك ذأ

 هيرالا صلال باب * ع ولدكادئاتا تامل

 اسما ًوثيوتسملةنل عوالم اور

 هدا مؤمن مدوم # س ل

 همردمهذاذيلا 200 و كش لهدفو امك َكيناه
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 امردربسعيلا مردوهل نان. ال ىذلا مردآلا 9م 4 وه 9 ءاع هايم دوةمردلا اهل لاقي دآ)

 ل -نليلبمللللشلل

 افع >< "اخ نك ني بيق نيه اولا يرو ىلا داع و ا



 اس .:سرايزاايما ونا وبا 1 >> هينا ىلا اس ىف شا سا ١ ب كتان

 (مسحد) ملا فرخ « لادلا لص 15

 هم وهو عه
 10 لافراد دبزوا ون لكبكر أدم ش ددحو 'ئىث ند كاطَعاممادلاو اهلك ىأ

 س دم سو

 دولا رخال لاما ال لعرب همأَدلاوديبعو ا هتبكرف هيلع واذا

 00 لا نك انو هنود نم * رمش محامادلك ل دلاو

 فأىوملا مجد ىئلهناو لمطامالا محد سْعَسشنا لاقي هنا لطابلا و قدعلا ى 2

 لسللا 0 كلداملل درع روت خلا ةجسدةدحاولا هلو + هب رم

 ع - 220

 بق رلاخ نم رك بدووُخ ىأ رك دع لاقي ومراد

 لأ ن نممحدلاو نزرحمحدو لعزل سدو هيحاص جلا دو 3-3 هجيدوابصلا نادل دعاو#

 هج دوابشلااذآل ماو »ع هعبالانلا لوطن نو هبورلوقوهتمبرضلا
 ملا <

 ىلع مجال: الأ اذهو هدمس نبأ لاق مخددحاولا هباحجأ اونا دخأ هجبدمريسف لبق

 نمأبرعلا لوقتو, ىلعل ]ةعاابصلا ف ىنعبات ا .تاكئذلاتا لاو عملا مانوكيذألا

 ولم ةصاخا ةصاخ مهدد مهدحاو مولر ع ب واو ب
- 

 2م و 219 ع ع 8--_

 نالفو هيزح نمةنازكلاو ه صح | هذح نه :اركاونإ تر لاو ةناَر راوةضاصااورو دقو ردق

 ميلا ل قم

 ةجحئدلاوةعدلا كا: ىلعوهديزوأأ ةلكىأةجسدالو جددت عمسامو جدو دال 25

 ديور لاك هعقدا ذا اجد هجد فا ارعالاناديد ثلا عفدلا 60 دل قيزطلا أ
 سل مس 8 ج ةثءهدوةر < و 5

 مو حاكنلام 0 اوان حدو ناجمد لت لا عم عم ةيمرص ودعفديى أمجد مذ 26 وأي جيملام» ملام«

 هلل_قهنأ ل و هيلع هللا ىل_ص ىلا نع 5 هر رهف أثب ىو اهنكناجت اعدم 1

 نبالاق ارك 20 همم عجن اهنعماق اذافاو د اجدددس .ىسف:ىذلاو مثلا قنا
 ثوم < ةءوم

 ن روعماجت اجدنز دوج دى | ني هباصتت ١ وحاعزا و عسفقدبءطولا وحاكداوهريست الا

 ىأثيدحىفو مصدعبا جدىأ الد -رالجرمهتمقل مهلوف ةلزنعوهد_ مك ًاللرركتلاو

 مةدوءع 53م )هوس

 نعد رو ءلصأ نم ىأنالذمخندنموهو اجد ن وتوج دءامغا لاقفةنلا ل- أ دو ءاذردلا

 مهلا او آلاف ةأسا مسا ةجندوت اجد دوام 1 وعارك

 ا بلهملا نيد زيىعياب احاستحا لد» 28 اكدوا ص 5

 م 5 حاملا 07 ملا هنتوا ! .ناطلفلا ُسحاَملاو مدا

 ةنامدلو فاهشملا و قلخلا ئسلا سحامدلاو داوس عم يشعل لذلك قاسجدلاو

 ناكثد ه.د-ملاىق و نيوسلا مد الاوه وناس باق مضلاب د قفا

 0101 1 و ع لا

+ 

 لو ,

” 

1 

 7795 زج لا . نه نخرج ضي واى وي اا كيتا نس



 ا 1 وللا ا وس ل شالا وا ادع تريبل نا ناوي عب

 1 (مأد) 2 مملافرخ ٠ لادلاوءاخنا لصف

 هد. الافق عج ا دنبج ماحلات لابقلا ولأ هقذحو راف رحدارأ ىنتج نبا لاق

 م ىهذهظفدتو كبس .ةنلا تحتم ىلع نيو فطعثةميكلا نك ذو مسكت نعم نمىدنعوهو

 هنا ريالا ىناناو عجارتورسسكساهنالماَح ىنعموهاذهو ىّدلاو را 0

 ا ٠ مد 4 يا كلا ى4ه
 كم ةضغلاةقاطلا ىه لمقو ةدحاوقاسىلءتشاملو |عرزلا ندمان اوهدمس نبا ريسك

2 1 7 7 02 3 

 "لفل ةمادلاو ماخاهعجو ةهلمتسلا ماسلا ىلارعالا نبا . ةيطرلا ةّضْعلا :رشلا ىه لسقو
 ع ؟ز َه 13 9 ا

 روص:هولأ لاو برعلا مالك نمت سلفة -ظوفح تناك ناريرضلا دمع_سونآلاو ماحاهعججو

 نيشعمب برعلا مالك مهما ل_هجدقو ديع ضن د بردلامالكب فرعا رعالا ناو
 هم عت

 نيانخوبلا باطل فلا سددلاماناو هلخيدو غلاب أ غب لامدولملا نمما-1ناونيفاتح

 فورعم ل ++ .ثوكار ءارغلا نع قدام مساةاميخو ربنا. ٌضَجلا يدنا ول ضف و هولا ةينج ظ

 لاق ناهض وم دلاو فور عم عشوم و 8 مخ يجو أنار قنمدأبلا * ري رجبلاق |

 اوحاروأ ركاا ولاقف يان طب 0 ادم عكر 0 بيؤذوأأ |

 مدح ضرالا تما ة ةفينحولأ دو قلق بار و م خ ممد عل لهم 2000
 هو 8 سم -

 هع ول ةمالءانع .فوهاما كلذكس ومرت لا 007 هنأ معزواب امدح ا

1 
 نلعل 1 و |ممعفراذاا مي لرش

 0 #2 اواواف ىتمقاسلا فر قواوأ

 ْ نين عيطتسب دالف هاجر ف تدعديادلاو تاسنالا بيصونأٌةاَحالا ارعالا ناومار هلا

 29د دم

 عفربنأ سراة ناخالاديبعوأأ هبلجرىد_>ا يضلل لاقي يلع قدبف ضرالا نمد

 اشي بلعت هدشنا ام“ ءاو ةلاد كد ارق فرط قير ساوأ تلال

 اهميخأ أو ارز املك نوبج» اولواخ

 تعفداذا مأدلا ثيللا لا هعفدامأدهملع قالا أد 000 3 1 هلا لادا لني

 لثمه-ةءفرىأ | طاطا ث مآ ادو دوءبظعمتم كلوت 02 4 وذ ى - ىلع ةدحا وترعهممأ د فاطتاح

 28 يق 6 مان ساس «عامم زر ةررع

 ةربخال أَ تدَنزو حاولا ومس وذ اوهالاو رومالا هلع تما دو هد

 3 و ع«س)

 لعفتوشو هرمنا همأ انو ضم اهضعيرسسكدو تجازتوهءاعتك ارث فرحريغبةأ دعم

 الا و 85و

 انتا ح 1ع « امغمغتذانوع رذىوهأك ةيؤرادشنأو

 ةقانلا لءهغلا مدت ضع قوذهضعن ركن وهيلعا رادع ادّيلْبَم سلا هسا دي



 سس

7 0 
 يفهم امرا » اوم هقاهله أم لزاَسم

 1 مس الا قس مد 3 ةيشَعْلكح اول سن ريشز لوقدلثمو لاق

 ٍ شك لوق مدنا دهاشولاق

 يدنا مو فاتألاالا 0 هرقل فرعت ع 3
 س9 011 4 -

 هللاةمحفف َ .مّشلاثيدحلا فو «مايشلا قصوى !نعطمو# نا لوق ماسلا دهاشو

 زم و

 لأسر لفقاهراعتنساو هنكسوم, ما اى ًاناكملابخ هنمو ةفورعمة ممكنا شوعلا تحت

- 
 97 س و9

 بح أن مثددحلافو مشرع لظوهللا لظىفديهشلا رخ .الاثددة1با هقداصي و هناوضرو

 نيو < ا

 هموم رز يس

 ميك وان ملوق نم ودو ءارضألاو د لوألا ىَديني ماس اًمابقُلاج رلا هلع عفتدأ

 لاه هشتلا ىلع جداوهلااضي ؟مايدناوامدتقتدقو مصساو ,كساىوربو ناكملاماق ًااذا

 لاسفل ابى اع دع مكمايخ برضرا هلا لبجْنمأ ىثعالا

 ت82 3-ءو< ال ال

 ا ات براد تاكمر مدو تار ءالانبا 0 0

0 

 ايقشاشسح نمقاشلا الطن َناكو 8ع د

 طلاب مان أاذا ع اهب ذأ مس تالذم تلون رعلاو

 تقيعو 05-5 أبونلاو ناكللامسسطلا ةسحنا رلاتمسحو ملا رمضاحلا ىدعَنعَسو
 -- هد دوم د5هدمش* , 0 2 28 -

 5 اودي قمعت ىكء نياكي .و هدح ريد هنو هبق ماق هسا فش 4 مح وهب

 2 و ةسبطسلاو قلنا ةعيبطلاو ٌةهشلا اديب عونأ 1 بانا قه عم

 دشنأو لصالا ميدل وهدا ديرغقيسلا
 و ةص انا - 2 تىةصور

 اهميخسفنلا ىلع ياغي هعد 5 ا لأم 0

 هظفل نم هلدحا اوال 1 راو لال قالا ةعسلقوقلدلا رمسكلا ميلادي
 مدام ع8 ع 4كم 2-2

و امون اميحواعح ميك هنعماخو
كلذكو نيو صنم همومدحو ماي

 ديكيداك اذا 

 ريخ اوردر بزملا اوت كذكو كو لبو بياع رياو هيلع جفين

 نتالي 0 »+ » قولك ع ىومر كسل "اواوفعشو

 ىليم م

 8 سة لما ع 2

 . عاشوا . 20 كرمعل



 نتا رى اة م 4 ميش ال نب نو مي إس هه 'ضه :-بببل7 77777

 م (موخ) ما فرح :+ ءاخللال سف

 2 :. 5 5 ٠
 1 5 ٠و , هه

96 

 ير

 رغ_عس ىب براد وهو اطل را را ذه نالسقولاامز سرق نب ساسج

 خل قم ع

 انادي نس قري دس ماش نبارك دو ايريقر ااا ىلع 0 ؟اذاتقاوناكو

 (موخ) رهاظ ف الثا اذهو انعر ُه رك ديمو ماتو شعارا لو هيلع هنا لصد لوسي

 ءأ 0 هدمسسنبا لاق 1 ختاما اوبك م_يخو ىأةماخ نضزأ

 مود 010 اذهلثم مكحنا ميد هفرعبال هنن مءارغلا هلاك ىذلا اذ_هو لاق كاذفرعأال

 اهل عرزلا نس ةمامللا لَمَمْنمْوملاَلمَمْثي دل! ىفو تابنلا نمٌةبطَرلاةَّضْعلا ماتو انام

 حام را لاعاذكهتت مواكب رلا
 07 موو 9+ 89 ص مسدس 0

 هدصتختأي نأي ىف 5 ع ر مالم هامنا

 بارع "الاتوس نم ةمللا (يخ) دامزع بقنا هضأوةنبلافال هر نالت

 اذ_كتمخةخ وأ هلوق ةنالث ىشىلل-.ةو تمض ة هو رطابنبلالاوربعتلا ناجم نبال ءالا همن ردع سم

 ةذوسومةرطشلاو لصالاو لغم .قو ميسو مخسو مايخسو تاي ع هباورخ قابلا بو ءامل ايل دل

 رقبلااهلصأى تمخةخرموأ لسقو هلا نمر أن وك تةرصشاايلافنو ضداو اوعاهل لءجقو طيقلا ىف صاد اوعأ ميلا ىهو بيذهتلا فاهماقإ 2
 دعم مأ 2 ةغيانلا لاعمايشتا هيلع نبين اديعىه 1

 بانه ىؤنو سآ ىلع عشسو 95 دسم محلا لآالا قس 4 ٍ

 عاكب وساًسلاو هولا أىعفاربسلا نا ءاور ىذلاو عوده مبلنودامرلا . الا ظ

 ىيبام ميكن ليق 7 رهن بلعت نار وةغبانلا ديبعوتاءاور و# ليست ايلا ش ءطرعت ويانا ١
 دْنعدمدلا 6 هلعح ىأ هم.كو"ملا لباد دروأ اذا قل رايات يفاو هرجشلا نم ْ

 ةمكلا ىلإ ارعالا نا ىلصالا لزتلاك اهدضن امحاصنال هت مسو لزتل اوتشلا بالا

 باشلا نك ل _طلاامثو لاك بان ءن وكتالو ماعلا فقست دا وعاد عب ران مالا نوكنال

 نم بارعالا هينمت تدب همنا أن مىرهولا هاكحىذلا ى ربزبالاق لم لاق ي راهرغو

 تناكناف رصتنمد وأ: انغاومللان ةىلا فهذي ناك وهو ىمسالالرقوعرشتلا 1

 لدّتساو بانل: ةودجلا قرنا نمنوكن همدان أىلا بهذي هريغو تس ىهفرختمغنمأ]

 لبو لاه مب تبول : لوزنلادنعنوكتامنال "الذ, تعسف ةماعلا ميلا ل صانأي

 محا رم لوق ةغيانلا تي



 (مدخخ) مملا فرح «* ءاكئالصف /
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 مخقلاو هرْغشلا عضو ومحل كلذكو نسخ بع اهل وبشعلارامش ن هرغلاورغت ةج رتىف
 دل مص هم

 ربما سي ل“ قارمن د# هنبعقاومْتاهشاسف“ اكذ ةمرع نب الاف نيعلا ىف
 تا

 م رهع

 ناللاريثكم منخنحرصو ريكلاو هبشلان مود هناك لجرلا م اك نأوهو ةنسللا لئمُةملاو

 رماد هع دق دام وم و7 تب

 اجاجاها قر اتضرتو #* ماعم ا تنجو ةزحووب ألاف هريزغ

 ءوم ١ 2

 ءاحل انما نا ةارعشلاءا هس ام ليو تقلل ةم كن يت سود تين م لحر ماخجتاو

 (مخ) عار ع ؟نءرصلا هلي اواخر راسن يمان ني ةياعت وث واعمال

 ديبللاقعشوممسا َُظ
 12 16 هم

 لالدناو معن سراود * ٍموسر نم كانمقانشي لهو

 مالكلافسلو اع ناكل ةبل- صآتناك ولاه الد انزلابه 5 ىلعانيضقامتاوهد.سنبا لاف

 عطوم مسا 6 َّ 1 0 لم ثددخىفو هيت دن و لبق انامدُنملا ا

 البجهنط أ ى ومو لاف ع يار "لدتا لاقرب : مورس أ ءرمسأ يحس ارعلا

 هه

 ةميزتلا موب همدو كم هعقودب تن :اكىربنبا لاق دكمدت فورعم لاخر هرمألا نا

 ةماز نا ىلع هتمال تناكو هل سعال سعارلا لاكتو مهلتكو نيكرم ملا مر يفدماولا نيدلاخ مهيقلن اكو

 4 همك رو ناوفصرفذإ 3 ةميلللا موت ذهاشوكنإ

 ص ب 5 م5 دس

 او دعاملا نملك * 21 فويل 53 لو

- 2 
 ةدم يسوع #7 -هو < 1 - 0-0 م ةمو؟

 همعجو هلوح تمم مهل * همخغغالا عمست الفارس

 5 اك قدأ مولا قلن 5

 "لو لماك حال ءاذه 5 هلع ينانفموب لاو نا كلذل.ةلاودقناكو

 مالح رار ,عودو#

 نادي تنزحرلا اذهلاق هتتادجرامحاص ى وذل ويدل طخا ,مظأ ةسشاحانهتدأر

 ىرهوملا هدثشنأو لاو نيسل نينسل ا ريسكد ةلسلاهدشنأو كذهلاش نأ رات فولط لادمسلا

 لاق تا تو سمع لانه ىرب نارك ذو هبارلامسيلو اوتيل اسةجرتف

 د لاب سقس احس ناك هلاثمامَتَتلاةباس فن دهاش كاذك و ةشاخلا هذهتناك

 متفلا مو ةكدإسوعيلع هلل سدت ودرانديس ودق فءدلصي و امال عيناك يركب

 لاف مث مموصعبْ مدخن ًاودرال ىلاو ةياعص ودهن لاقف دعت ذامل هنأ !سهاهلتلاهتف

 نا



 م16 م)ا 7 لافت ٠ ءالئالسن
 تت

 | موملا ىلعدازوأ م ا 95 موك لم فراش نمر

 ْ فارعالان ب اهدشنأ هلوقووكش أك رلا هلوةأهمّْتو فورعملاو ةهئر م ديرداباهدشنأو

 ىأو المأال.واوتك اذ_هوءانشرب الام |نملدياف مّسدارأامنا 1 يا ذااهسُت توصل

 ثرلن كاذئرأ مدس نما لاهت جاجا صفق ماو جن ماذا صقل ةدكلا رم و ءلمأال

 لمَهُملا عمار وعم ىلا عخاو قل ,اجالا سحوهو ملا فلعجاذام 17

 مامتلالاو مكاو ش شد رلات ع ةشدرةدسافةشد رقماهلا وءابللا فدي دشلا بلا اوج 7 لا

 لاعتهعطق همّشحإو عطقلا

 عم افتر اه ام تبا راميك نأ نبا

 سانل دوو سانلا شامي سانلا ناهس بار عالا نا معاج وبر سانا

 ناتو سانلا نان ملجر كاذلاق» واق ؟ضّللا نانا خت ًارىنامسإلا لاهو . داو

 ديردنب ا لاقت هسعاتم”ىدرتبلا ناس مهلا ذر نمىأ تفلاو مضلادن العفو نآلءؤىلعساثلا
 8 5 ع8 ل :

 نبناس> لاق ماشلا: عضومل قو عضومن اجو غرافلا ناةسدلا ملناو باطخلا ىلا نعىوراذكع
 ا و2 -ه ع هس و - را 5 0

 ناناف 'لومرتلا ىلع نب 5 تانك سعو ارادلان 1 تدبان'

 58 باعث دشن هدر رصشلا ُناَعيو ا

 - مو ووو ى موووت ع

 ردا ناو تقلا لك ا ب اهموعلم اف دتئمةلار

 و 7 ء6 ء
 ٍمَحردْعوهو ةفاطانةنيدملاو كمبو فورعمريد محو فيعضلا حامرلا نماضيأ ؟تانجلتاو ا

 مسرافرسن رءاصت لا كقاشو * مبتدع داوم

 2 و م

 و
 سو وأن ن عملاق“ اذنا مشب موهامغناديردنبلاقو /

ْ 
 امه و لاه نيعهنف بمصت ةيدملاو دعم ني عضوموهزمالانبالاق ثيدخلا فو رك ددزوو ٠

 ميلا ديد_ثتوءاحلا مضل نش رك ذثيد لا فولاق لبو هيلع هللا ىلض هننا لو دران د مسد كم
 و امل 2 2 ب 0 1

 لاق نطبونأ فاط> ل ةمىلء ماجور عضوم مب! والكع تناك ةعدقركب ىهو ةسحودفملا
 , هب 2

 مق لك ال 7 برم محملا همس وبغض اما ديردنا ىرأوهديس نبا

 8 هدوم و وة ام » ”) 29و ةسم 9و مو
 0 يدار فتم هنو وأ

 - ٌّء 1

 ا
- 5 

 بدذهملا دقني نم رش رمت ءالابوهلاشيو | ْ

 ) ريع سماح برعلا ناسل ََ (1 ١



 اذك ةمهخ ءالد_خهلوق

 سوماقلاح رشو ىلدالاب

 الالج بيدهتلا ف ىذلاو
 نر وبالال طيضوهمحل>

 هشحصد ها راف بارغ

 ىذلا ملاد_ةوأ مخأ هلوق
 حلادقوأم>دقبيذهتلا ف

 «مضم هأ

 (م) مملافرح « ءانتالصف ١
 مهم هردعه

 لخآلات ةكهوافاشك 0 اهمالخأ نرحل ارم | اذا

 كو هيلا ىوأتو ارسل كنا قل سصإلاو ءومايااهنلالاب ءاظوأ ةيبظلا ضل م لذاو

 ول 7

 تكتل
 لاف طقذ لبوطلا اوه ليقو يقلب |ءوطلا اوه قو معلا بس متو ما

 مامتشالاو انك 21 امييضرتلاو باح 0 ةمتءالد الدخ ةيور

 نع ضعب ىلعه ضمد قلافبارتلان مب امرئبلاو تيبلا ماجة سئاورلثم

 0 10 ام ةماعلا ورسلا بارت تن ماودك هما اواو فاصللا

 نم قآباقلا مول جرود اولغلا نم ف ا ىأ مون بلقو اوقاوط يرد ويف

 ريخ مل-هو هلع هلا ىلص هللا لوسران دمسن ءثيدحلافو سندلان مقل .ةولّعدلاو غلا

 ةباورفو د>الوهف شغالىذلا لاه باقلا مودل امودقلالوسرابل يقبل مودللاسانلا

 1 قو ووقلا بتلارن هد ءاورشو باقل مولا ناسللا داصلا لاقل ضفأس انا ألم

 اهكىأنيسعلام 17 لا عر كلاملو قدم وهتساك اذا تيب تعب مو*وقداصلا

 هيلع" اويجَر ٌداذال - 1 ناك اذاتاذووضاللاوغو اهفدطللو ظ

 رداوألا فو اريخ هيلع ينيك أذا نالذ باث مك تالفو ب بيطلا اننا مكاوالْن لوح

 د ا و و

 ندحلوقبهعدتااذاا ذه ٌلكهمرو نسح انقلب ارطهرطددر طو همك نسح اذ ب

 ءءء 2 - 2و
 البتلات نتا مخلاورتوهواموخر ات درك 2 تالله :

 ءللا دقو فرح اداسغكذ #فيالو هكر تريغتدق ىذا ملا 6 هللا ع مم

 هلس انا مد سينا بحأ نمةد واعمثد د حقو 2 مطوأ ءاوشوهو نع: ذارسكلاي مك :

 محلا ىورو هدنعم يما قلوط نم مه اور ريغس نأ أ ديربةمهملاءالئابودىواسطلا لاك امامق

 « تع م8 د

 9و كن

 دشنأو هلك مم ا نالا متل بقوا د_بفأف» ةياوينجدو تندم نتن

 هو © مدد د 5

 ةنومار 2 هريس ع مح َأوُنللا محو بلح ة- ءاسبلل ماوه مولا هدقوأ ا :رهزإلا

 93د معو

 ىوءدلا همن ةورذلاقناسنالا ىفموجلا لمعتسااجروهاقسلا
- 

 ظ مم ناكل وكس أك لا »* مولظملا مصعماشقن بأ ا

 ٌْ ( ماخإ) ميلا شيألذاو غاضبا م مالا لاو تالف نالفو تلح قيدصل

 مدل

 0 م 5 2 1 5 0 < و 5 - 2 1 0

 .ىدااوه لقو ريدةوأ"او.ثوهوريغتاذا مأو معللا م < هلمالا قدس عونا لافو لصاو لصق ٍإ



 (00 4 مملاف رح » ءاتا لصف

 ةمرلا ىذلوةو عاركن ءرسسكلا
 ر) 5 7 يي وقس « # < ) سو ل ة# هس 8

 00 هوامطخ هؤوطخح 9 رغم لمر فأن ءامحذإو

 ىمطشاو ىمطشاوه نطقت لمرل كلذفأ 0710111 هلوقيدب رب يعمصالا لاق

 لاك نمو ءايلنا خشب : ودىرعهزالال اق نا أرلا هبل _غب حاصعلا فو ةيلسْشي تابتلا يهل ل

 را بطجوهو ىحد املا .هسعأر :ل_سغيناك هناثيدملاىفو نط دقفؤءادنا ركب ىهطخ
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 دال رد وىمطخلا هب لهي ىذلاءاملاب تكي ناكدنا ىأءامملا ةلعاسلا 0

 ماطخيو مط راصنالا مرعي نب ضو غلا هيي رخآامهد هبل حهسستبالو

 9و وس وس سو

 ةمطحو درا ن 00 نوفورعم موق برعلا ند هناا ونب واصل او

 5 ةم

 مناوي بلاني دبع مهوراعنالان ءةمطخو حا.دعلا ىفو تاللا سوأن م نط

 ا ا ه0

 / مدعيا طخ مود »* ودي اعنا
 ق3--

 لاو ثناعض ومةمطخ و

2201 

 امايمبص الا ءاملادرتالد 35 ردا يمل ىل ارعالا نبادشنأو

 نمءامطنا ٌناذو همسطتالو املا درت ماعلا نالثلا وراق ةماعلا ىثلو#»

 م 1 ارعس نم باكل اماطخو ًلوستو ةنيدملا نيب م_بودهملع هللا ىلص هللا لوسران د. _سدجاسم

 5 وص

 نوأملا ةماع, .دئاو ود تيفو لو ءوسلالحرلان ,ءةباك ةماعمطناو قدحالا مع .ءولا(مخ)

 داو حولا ورشا 21 لاو نولأماو سدباو سو

 تببلالسهأ بال قداصلا تب د_د-ىفو نوألاو هوة ماعب ذا نام موشلاور مولا

 دهب

 0520000 ةباكح مق عيدح مخ ]ر ةغلاب .ءالءاهلاو :دئازءايلاو نونأملاوهلبة ةماعلا

 مم صو 92 و هم ميمو

 لاف هنامقيح راد سد تتاوسسالاوتل »*

 اهنم قست ن فو موضعي ف دشنأو
 هو © 04: سدم ه9 1

 نأ ارةعرو اح بوص د امة ةفطناغ 11
 د -.

 ,ه و : .٠

 وهو صلاخلا قيد.هلار كلا هما 02 ةرفصلا ديدشر ف عأةيكرلاهذهءامناكو
 ت3 2)و

 ميلخ مهوب ىلعوهاما ؛ امكن أىدنعو هدم سب الاه هاملُخو مال اعف نوعبتىأءاسن

 ةننفلنودمدال اوناك نيد رمصبلا نعة باك دربملا سايعلا وأ لاق هزة ةناَلاو

 لف با ىفىارعالانبالاقو ةاشلا برن مكن مكئاورعو ًااهجوزىوسناءاخاهلنوكي تح

 5 < 01و

 تءمكلال اق نامحالا مالخالاو؛ اندألا ملم اوذاشلا بر مونيا

 اذ_كءامطخلاتاذو هلوق

 ىمطخلات اذئوقانةرامعو

 هاني لسو هيلع هللا ىلصدللا
 نم لو ىلا هريس سمى

 قءولثمو ها ةئدملا

 هيثكس ومالا كشلا
 يردك د

 "نلوكتلا ىف اك

 ىىيككم نأ لاوعدب سافل



 اذكنموملاهحو لدفهلوق

 ءاحلابلمك.لاو لصالا ىف
 ةباهنلا ند نيب ست فو

 وأو بو ذسهتلا قو ممل
 دعم هأ

 5 (مطخ) م1افرح »* ءاذثال صف ول

 )سم وص 7 هةر اوم

 ماطقلا فوده اما جمع“ 0 يطق! حامرطلا

 د نرسل

 ده يبق 0 تال يسوم ١ هد كدر
 اهمارحاوأ دكمنمءارج # اهماطخ قولذلا تاعسادا

 مد ةهمسض 93 د

 هلابقإلوأ ل.للا مل 8ةوقومألا مطخالاو ريكتالو سدال ٍج> هعئمو هر هقاذا مالكلا هَمطَحو

 ىئارلا لوقو لالا فن لاقنأ؟
 ويو- ه ىو ءه ء 3 م و

 معلما ا تاو * هودحورمْدَلَناذ :ىتاز أ ||

 سه ةهءو#“ درك م

 : 302 ىنلا نع أر عال نبأ ن نع بلعث كودو مشالح عضال لاق

 / | 1 6 اهللت كنع نعش انا رخال هلعاطأف هلا نأال-ردعو هناالس ضراسو

 عاام عاد

 ا 0| ا نار1 يورد الا نبا لاك ءابلا نمل دب ه4سقح ان اكو ليلح

 تح ريعبلا فنأ !ىلع ةمماطخلا : ةر دا ىلع ونا لاق و نينمعلان ودة ماطخلا وحوردلا

 رانج مسيار ١ طا ةئمهك د1! ىلاده>ح 0 هدح ىلع طسللا

 ماطخب زو ةفاضالا ىلع نيم اطخم وط# وماطخم طع لاش نينماطخم مسوامبدو

 قد َرآ 00 آردقنولو ةمفةدادلاح املا ديسأنةفيذُع تيفو ناماطخو

 9 وهيلعإشف 00 دحام لم تاطلام غ !قةيتاثلاي تاج اع
 0 2 6 7 :ءسو و

 ريسعيلا مطخأك فتنالا ىلع ا مط هم قت هلوقر ةرعملاق هيونذهفرعتو همسطكتر ةأاكلا

 رى هب نيم صسص

 ةاوق عمو مطرب عبو هبل د أ ىلا فنالا نم طخ موب نأوهوريعبلا ٌتماطح لاق, كلا

 م ووو وو هين
 ىف نامل ما ةئَموُماَضْع انعم وةرادلا ردت ناو رفو يي جس ل

 : 5-8 سد 3 106

 اطخ هس وك 0 اهي همست ىأ اشار ذاكلا فنأب مطدتواص لابن هٌوملادحو

 وذو ا مافرعل 507 أ رثّوااءانعمو ماطلاةمسلا كلت ىعستو هيدخد>أ !ىلا ىف الا نم

 0 ةنقانئامابتق طق ثندد- ىو و 0 يع

 3 اك 5

 ىلع س نيس ماشا عضومنالا تلاوبسضا او + قمت

 هكاحمىلا همط نم ايلا دا لن ردو كلذا اومه هون محال مط عمتست لان اللعفلا

2-0 5 

 قئارطو طوطخ هيف ىذلاريسنلا مطْخاو مطخاو عار ن عه شاوح طاخامطخ دال مطَحبو
 رمسكلا 0 يس مسح مس ك0

 افا سلا نان... نايت ندد نضل بي يل يل لا ا ع

11210111110 



 نايل هب نين سبس وجم

0: 5 

 ا/ا/ مر : ملا فرح 5 ءاذئا لصف

 س -ه) 7

 6 ارعلاقفادد_>اداوثأ ل عاجبتنأةئاعتدارافزبوا هعمل ناوه.طعاناك

 'لارأ نك لاقور < ىيفانت ا ىلعم لعلنا تعور ابةئاور عاشت مهللاتنم ىو

 عنسن نأ اناسمتفدننكلمامىأ نه م 3 !ىلعم ,طذلتا تةضواماهلوق عمر 1 - هه

 نبا ذاريعبلالاقيو ريسءبلا هيداقي ىذلا لوملاوهو مام عجم طخ اك ال_ماؤد رئام
 . - . اميل 5 2 .٠ . . .٠

07 5 

 ىسعالال اف 500 - عنم مطظتخع

 ةعءوض

 5206 عب 5 انك َتغاودارأ
 و "5 .٠

 ىل .ح لك ماطخلا لديه نإ 0 هلا مامر ماطماو لبآلان ا

 هم و

 رافثات اعحامو تنقوأ فاوأ !فوصو دل اعدت يعوعبلاق فوم

5 << 

 نرفض ذاف درس غو كلا رمشلاوفبألان مل رانا د :وماطخو وف لحن م كريب

 همط لع 0 ربل دلعي م ةقلحهف راب لعل ملمع اورو و 1 ررح ووفمدآلا

 ماطملا اوهديسؤنب!لاك ففنالا هل بشت الو هنأ أل 8 37 : فلس ىلع اذاو اطال 23

 امهالك هَمطَحو طخ همطخت ماطا همطَخ فوطخ عج او و هيداقمل رمسعيلاف نأ ف ذم ضوام لك

 00 ولو ”ىوطْع ةقانو و ماطخلا هلع عضيلق يو ري "رش ضن ارحاذا كلذكوهشأ أ ىلع ه)_ه>

 هسيلاو اةلاواهسأ أر مالا عضوأ  مثودك رخالام 226 ْرلا ثدد_-ىفو ةراكلا دش

 د_>اق لعصف ناك ارعسو فيل 2 المحدخ اب نأ ايعبلا ماطخروست د الا نسا لاق 55

 امأو هسمط# ىلا رعيلاد اقيمت ههلدل اكريصب ىدحرخ - الا فرطلا همقدشتمث هقاحه مقر ظ

 لاق تالا اطار ضءيراعتساو املا قيقا الا فىل_ءعىذلا

 سس و -

 اننرأ ف قو د نابقراج 6 6 3 ًاردلامعا

 جملا يدر تلف # اكدت ن أاهمطاخاهلقاع

 اهّةازدارأ 5 اعزاولاو انا 35 ويارب نال [بهذ ,”الءادار

 ه ه د< كهل 9
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 َر هل. با همومه ره تالق 3 نانا

 زارت الادراج ًاراهطبرأىأاهمطخأان «الا ةملكب تناك امسوأن بدا دشثيدح فو

 7” كاش ىلا - 4 نرحب م ا 1-2 ضن ” ”نييا

 ة-فينحوأ اهو سوقا ماظخو اهلبحولألا ماطخو هب هر ظدايايف اءايتحالاو هلوقب اهف َِ

 ىوؤهرح ' 24 لا

 ْ لاف ا :ًاماطا قلعملا كلذ مسداوا يلعدستةلعاماينو امل اهمطخ رولا 1 وقلامطخ

 لبحلانءرةمطللاو هلوق

 مكحماو لصالاف طض
 نوكسو هال تف ةيابغلاو

 اطلس نتي قرم

 هس دنت م هرثك احنا مضن
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 (مطخ) ٠ مملا فرح ع امال ف "7

 وله <9
 ليااجاللا ركب سيل ىذلاوغ ل قو با قا مرش ل-رو ذوساوقو ضع |هولأ

 امتنا هب ىف مرضا ليقو ىلا مرض !لاقيف بسنلارك ذ د 20 دقو ىدىأ ب سنلاْمَرْضَحُم

 ةوقو كرار مسلاهن دلوىذلا وهليقوهاوب افرعبال ئذلاوهل.قوهفارطأ نم

 -ه- 5 ءو

 مرا نحمل فكم ارضا ىلع 35 ةعقو توه مسا 1

 ركذن مآ ىرداالءاَرلا م حف 0 و بسنلاو بسلا ىف اهانركذىتااءاسشالاهذهدح او هاما

 سدل ىذلاهنا ىدذعو هدمسنبا لاق ةرمسفلا «لواجبارعالا نبا ءاكح مضخم ماعلطو ينتأ نم مأوه

 |١ 7 7 - 5م و-و

 نع 0 با ل رد اموففاو ليقُثدلا نيب سن دهتلا فو يمالووأ

 و

 ديردنبالاق امس م الح نوكيتَلاحرُ للان اوْلاوولح نيب بو

 - 7-2 نع و اهل 31ه

 ماشا موقةمراَصكتاودي زول 5 ذو ٌقادغلا ارك ذو ب ممم حم مل وهو

 مهف ةرضيلاب مهتم ماقأ !نك نرعلا دال: ىفاوقرفتومالسالا لوى اور ملا نماموقنأ ذو

 ف ا!نمو ةمراَصَلام-عفماشلابمهتمماقأ أن مود سهاحألا م «نةقوكا 1 مونم ماك ن هوةرواسألا

 طعما ارا مهفلصوملابمنمماقأ 1 نموا مهفنيلابممماغأ !نمو ةجعا ارك! مهفةربزحلا مهتم

 ةاطق د عصف ناعث دشن أ هراقسم مرباط لك نما( ملغ )ع هل و

 | بلا ملال بقو حلاو باكلاوغاهفرهمتأ ا مطذناو

 حانخلان م3 هي فلاب زيا نمو موطرخاو مخ علا نموه ىلارعالائبا صرفلا نم

 هراقنم «ملك نمو ى ىذايلان ممل ابيذسهتلاف 1: رمال دئاصلان ,موراسقنملا دئاصلاريغ

 0 دا القا لي نيشان ايلا قالا فاينل ورع
 ق وه ءو

 رضرالا ههحو نع قم يزد اوم نع تي مرابخ هان يعول تين مدا

 و«

 رويهرنب ب عك لوقدنمو ضانللاهراعتسافاههاوفأ اواهذول جدام عابسلا ىف مطفنا لصأ او

 ه» هءو< 5س دوالوم

 ليطربنيمحللا نمو اهمطخ نم * اهعتنوا خم تانانتا َك

 ا ثددح ىو ناطيسشلا مطَخ كلذ ناف هنف :ًاىلع هن وثو ك دح أيل صيالثو دطاىو اهفنأ ىأ

 مطاخت عيجلاو هت :اةمطخشو همطتعو ناسنالا م اطو هديب ةاشم 1 مكل تام لاجالا

 ا ع ه9 م سد

 لحروهفنأ ١ طتعَو قا تان مانلألا الفنالف محو مدع برام همطخو
 مو "ّ

 5 م *-و

 ني وثاف نفكد ناركيو أى دوأ !لاف هت نع مساقلان بن جرلا ديعىورفنالا ليوط مطخأ

 مئات 2 ا ل

 اناك
5 



 (مرضخإ) ٠ ملا فرخ « ءالئالصذ
 1 اجسساسسس سس سس وس اسس سس سوس سارا

 مرشحا ذئاب دبل ةنلاولاةراتالاار ا وطلاب رب هليقتسافةماّصلاديرب

 7 0 انت لك عي ةساوم

 ه,ف-صوالو ن ا رضخ 1 يو بلا ثريا اهات م كا 5 00 دسنتلا ل

 ل و عم تييالوذرلا ف قرفتيىذلا د لأ ع ندم رسل رتل مرافناو أر

 نم عطقنذالا م راهو يغلن سو مونيندالاىد_>ا مقدرش اوا ماقال

 فد ةعوطقللا"اكلاوق ولان هدم مرض أ لس 0 ةونب ةصنب اهعطق ل قو سو و م ةوأسشاهذر رط

 لسبقوةَمَرضحة قا ىلعر هنلاموب 1-4 هع هللا ىلص هللا لو راش شي هدول ا!ىفو نذالا

 5 9 عاصر س

 مسه ؟مالالااجانف“ يي اناكو اهنذأ فرط عطى همكم

 لصأو ةيلهاجلا لهأهنمم م دلا عضوملاريعنما اوم هرضح نا مل موهسلع هللا بص ىبنلا

 ىهل قو ة_صقانلاوةَرفاولا نيب ىهفنذالا ضعب عطقاذافنمبنيبء ىلا لسع نأ ة مرسلا
 دى هم وه < هج 0 يش 1

 ؛لردأ هنال مرمْضَحممالالاوةءلهاملا كرد ن ملكا ل قهنمو تايظاكعلاو بالا نيب ةجوتنملا

 0 نيو نص

 ع ه2 عر درهم هو هم مسو <

 ىيىئ امص ةأره 0 م |ةمرضخت ًأرماونيتمرضحملا

 عضوملاريغىاهئاذاًنما وعطقى امهم ةبلهاجلا لد أمرض ىرلا مهاربا لاق ةضوفتخ

 ةيلهاملا لعأ ةَمْرْصَح نمةنئا:مالسالا لهأةَمَْصَح تناكنف ةياهاسالهأه بف مرض ىذلا
 ه2 مع © و مه ء هو ةسم ثوم 7هني)

 ةمرْضحاو ءرضح م -خااوعداف مهمه قيس سوال لاوس مي ىب نماموق نأ |ثيدح ىفءاج دقو
 مالسالاوةملهاسملا كلردأ نم لكما ىعملا ادهل لة ميل مهلاومأاودرف نوم - مهناومالنالا

 » هم مروة دو و -هسو

 نام مرمض# ل--ر + الالة نسله دام شخ كة لدفلا

 ككرم هسو

 ةيلهاشلا كلردأ مرضرعاستو مالعالا فص وةيلهاا فرغ صن ناك اذا مرض لعند و

 زطاشلا امانوكردنعةيفرضس ا ل

 لصألاو ع ْرْقلا وبدلا واننا ريثك * دودج :مْدظناَسَحْيالا

 مال.الا ىفاول_خدال ةاهاخلا نالءا رارسك رضا ىلع ةمغللا له رثك اىربئبالاه ْ
 وع وه

 ”لردأن لاق و اويدوحو الع ريغان أ مهمال_.ال ةمالع نإ وكيل فلماذا ااومرضخ

 ىلا ارذكملا نع مطل هديسع هلخ وأتؤعا را خف 1 ردح لاه ن ماب وع رض مالسالاوةيلغاؤا

 رى ورعلا

 ممطخخ لجو مالسالاو ة هاما لردأىذلا مصل نموا مرضت ولنا لغو مالسالا 3

0 
 سم ا حل لسلا



 وه اذكب عنري_غب هلوق
 اذكو بيذهتلا ف طويضم
 نيعلانوكس لمكلا ف
 كج نأ حدةمالع هيلع :و

 هلبق ملا ةعقوم ىرحهلوق
 "لمكتلاو سوماقلاى اك

 فوذدق ىاغنر تكاش

 ةقئاخ رظلا
 حاد رغرو زتنانحلالوه
 ةدامؤتبلااذهمدقّدقو
 ادهرعغ ىلع لو ع

 انمانناو ماومحلا
 نييلا عم مضوأ دقو
 هسفاعت ل وكشلا بحاص

 - هسم هإ ةيافك

 امهقءاشملاحادعلا ىو هلوق

 هأ هرطتأو ل دالاروهاذك

 يي

 ىاكمماتلا باف نا هلوق
 ةلمكسشا

 مضخاهنعا ردمىلوناو

 تاحرفك تا_هذختا هلوق

 ىدوهعسلادمسلا هطمضأك

 رسكلاةنيد ملاعب ران

 نم وماقلا حراشدداخأ

 (ميضخ) ملا فرخ « ءالنالصف /٠ ع

0 

 بةنريغيدسلا مضت 5 بايبال تارت
26 - 

0 

 72 وول امتدح اذا النسل منو عطان مدح فيسو

 مد ةدصل75د مدس دع صاد سات 7 8

 جاعهلا قلم هخ ىلع 9 اهيّناَنِملاَاَمٌَعَقومَى 2

 يالا َلاهياوص غرب نيالا لد , الا نم نسر و بأ لوقف ملا حامصلا فو

 دقوةزحوى ال 7 ٌدىَدلا تدئلارك ذ ذوى وُمألا نعد يبعوبأ» هاك كلذكو لاك ديد اه لع
 م د.

 مخ ىل 1ع مق عبامال تجامدقوفو :مهسراه بش لاقفءرسسفو هريغو مدرس نا هدروأ

 ئ

 | و مطلاةدسسصللا ىنصالا ىلا ىو او عج نوصي ىأ حل يدح ا لك أب

 عارذلا ةَمصْحو هب اََتْْللاذه عارلا ةمْصُح حاملا لاو : اهطلغم سم يو حارألا ةملظعملا

 7 و ءوذ
 5و و

 | همض+تانالاَش + ومهطامو أ ىأ هموم نالذو هلسو كأم فتواه

 سمو ه8. 5-هل

 | طعس و ردقلا قزم بشت و قسفدخ و ةةطنح ةمدضدلا و رحأ لك يطعم
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 أ نوك.نأ خل الئذلاهملا مضل ز تانتلا نمر شخ الات طرلاوهدفد 2 و عت

 لاقل نمنكلا عمجا ماو سانا هبرمةنالولالاةيرشيإاأ

 و ه< 0 0 ووم 37 9هيس2

 0 وذ. تالحاذاو 37 نزامومببهلاود. أ ألو

 دقو مست نبور-ع نيربشعلا ما بنزو ىلع مضت حامصلا فو مضل دلب مسا مضحي

 ةمشب أن د هنال سا رضالاغضملاوهو مضخة ةرثكل كلدبا اوهمافا هنأت وعز ”هلمسقلا ىلع بلغ

 ىريذعلا كلامنب تدر طلوقهنمو ىربْ بالاك ءامسالا نودلاعفالا

 مضحي لوَخ كلاراذاو « ُهعْضَتدس أن مسراوة وح
 مع ةيعبإ ىرمرالا ادلع مدسو

 امة االالو يا هلال الول

 اَميَقضَح يا بارتولأ مكب فمان رك دام ىلعذاش وهو لاق“ الا حاصلا ىفو

 .ىرهزالا هم دحو كش 5سرعلا ليا نا باعاللدشنأو مارع لاو طرضاذا اهب مضحو

 هنناخ ىأ شارفلا مضخ اتي ةعبل اريناندلاةسإسمأثيدحفف وباسل ماه 1

 ىو 1 تح ا

 ةندلاحاوشب عضومو*لا وتامدخلا عبق :: هللا مضاف ةعج ارك ذوكلامن نس عكث ب دح
 ه7 9

 جيامتلا جاور مراسم طقم امودادلا وينكم شخ ب( مرغشخ إل عضو ماا

 0 ديرب

 « ه

 . هيون ايلا ةا يلا اة نصح



 لاق ريضخ ملط تاك ذاتيا يضكلاةفينحوأ 513 غلابملا ةمشبأ ن نيود بانا دلل ||[

 لا اذ 000
 / 7 . ف 7 2

 الم"  (مذخ) ممللافرح »ه ءاكنالصذ

 قافنالا نم4.لعاواك امفال خم هنال همفآلتوهح الصا [..بال هناو هن دو غالاراشتتا نع
 اوك

 (مهخ) كندا نددلك اذان مت فيس دلاوراغثللا هيلع نما مالا

 م -

 مذقلاو سارذالا ىدقأب لكالاو مالا لسءقو لوك ألا مذلا*لموهىل ةوةساع لك الا مضلل

 5 وو

 شمل با ديم 00 اهاندأب

 امْدقلااواك نأ مدل لك أَن , اريخأ ٠ اوضردقناة دخلك الا َقاعةلااْوَصَز

 مطاخا ل ديقو 00 ألكو هوغو 'انقلاك ةصاقنش اغلا ع لال ملا لبقو
 اة. "نم ©”يياصا 0 4 وه

 مسخ 17 ءاباش مابا مضقو اه مما ةحشب ىادلا لَم مدَقلا ةهلزخدع ناسنالل

 و ع٠ سن د ه2 سرع

 اوُمَصخلاواكيعباوأمأو اديد اونا لاسقف هلأن 5 .ىسيوفونا ورعب ص هنأةربره نأ ثيدحيفو

 هع 8 يون هد

 عمم لك الاود ىعدالا لأق [ يد اره للان ثلا تمدح ىرهوملا مكة اس

 د82 ج

 يي وب ىلع ثيداححفو 5
 ىلا تس م 0

 2 ا

 ؛ كت لتهال 1 و نا باش وو 0 1

 وَ وو سا دعسو

 "لكنا لم ض ركل 200 .ذلاو ت اش فيك مق يع ١ رلا نال ميس ضخمه أ و

 7 2262و

 نبانع ءاطعأ لام نمد ويلا نا تمل جرو تالا ٌانلاو مو

 دا وجا ولاه ملا فعهلانز زوىلع داو مده .هوهاسغا لاك وبلغت كلْذَدَر رو ىنارعالا

 رهلا مدل ورع كالو 2 عجل اوةًأرماههفصوالوت وة#يطعلاو فورعملا ريثكلاءاطغملا

 رءاشلا لاق مخ ججو هيو مئامةكل

 مضخرصا عل 5 تادفا 7 مدار 3

 1 حانعلا لاق ريثكلا عجبا ضيأ مّضلشاو |

 اوُمزو مهما مدنا مطلق ظ

 مدضلا س رذلا مشو مامن لا وماطختان ماهل _صأواوم ركلذكو هو.كح أمهر اووطخ
 سو هم 2

 هلوقهنمو ميو سوه همضصخعو طسولا ميظعلا

0 

 اذكمصت4ف.سلاو هلوق
 هطلغوان:هىرشهوحلاهرك ذ

 هنابوصو سوم اّقلا ب>اص

 هحراشهرفأوةمعملاداضلا
 اًضدأ ىرهزالا ناءددضعو

 هس ها ةمعلا[هطبض

 ع :اةمصقدشنت ومعطيات

 ( رمش ء سماع برعلا ناس ا 1



 1 دعي رحاب د داع يدرب نيرا 50 : 7 تزيح ان د ما 00

0 1 3 000 / 

 (مصخ) . لاف هءانتالف “؟
 ك2 ل تت؟ت6تتت“©لؤغص_ص يش تت ت9 7 7 ف 7 ب7ببب979 7700 ب ببر

 ماصخأ عجلا اضم و 00 ىلع هته ذم اذاان وانس شاو 00 و نكف

 محو هفدعتمريغ لسجل م اوث:ىربئالاق هوساوي تالزووبل ارسكب مصقلاو

 ا لم مما عقلا ىدنع :رهظطالاو لاق نلف وص وق مقلب ةناصت لالا

- 

 لاعتو هناحس هلوقكاذىلعو لاف ندا ىنعج ند َحورش كم ينجب ريسشعو سلات عع سدلج د
 -” م 2

 هدو

 ظ هت مرغشال امص دهب أرينا مصيالو لاق | صا أ اميصَخ نت اذللوكت الق

 ىذلاةيوارلا قرط مطاوديغ مدام ىدلا ميقا اوتو هللا

 ةدازملا لاو ألق و ماصخأ عسجلا و مدع اوه ىل_ءالااهفرظو اه رح منال زكا لابجب
-2 11 

 0 لااا 00 باو از ظرارحم

 القال وزعتر باسل هز يفي وُ نودع اوحت وا ىأ

 ء يش لكن م ى موةتكلادنع ىلا ءامتْسألاَو اهنازع ىأابموسحمرخاوأ تعفذ هزاحعاب

 هدوو 5 و 8

 ةورع مودخالاو * [عماصخأ هيما ردا #2 لبالا فصي ىلا دولا

 ١ هولا بناج ف عق [يلفا عاتبملا ني همي از يلدا ناب ملام و لدعلا وأقلاوملا

 نمهسفر طا ىثرلكممخم يوازن افو هيرست قدم ةةينعوأقلاوُجو أحر . رح نم

 ره ايد لس رواها رعاف بينت ىلا لابحا ىهفي اولا مسعامأ اوامهريغو ش ارفلاوةدارملا

 مخ :. ىلعا دهاشم ربنادشنأ 1و نيماصعلابامتدد اذا ةداد 1|تودعأ و ماصعاف دخارريعبلا

 ا ىشلك
 دع عصرا لوح تر زئامو العلا اهماصخ أف يلا كاع حر 7

 ديبي 07 3 للا 0 05

0 

 50000در#ر#1ك#ك#ك#ككككاااكا كك

 هجولا م داس: 2[ ماه تلا ثيدلا فو امو ابل طخالا اقوا 1

 [ييسقأ وت يف شارل مص ع وع م اهماذد 5-5 24 مس و لءنمأ اهوسقأ لو تءفشارغلا فام 0 نأ ىلا و علا نكت اللاك ّ

 ادااتوسلب .لايرلازوم نمتم صن او هيئاجو مفر ازد شي اباوروي ترم م
 ةريغصت ناك اذا ل-جرلا صفت تناك اعرفناطاسىلءاوان وأ اموقاوعزان تأاودارأ

 هو _ثلاومتسان اوف هترغان الفت هَصْحو فرسلاةباوذفاهولعجا رو رز ف نوكتو
 ه<و 2- أ ا

 ينحني لستم دحىف و دم هوصد فانا دعي م قاع ماسلا هتظاذإ مسح ردسم

 رابخألادارأ مح هتانملع فناالا مْ منمدسيال عأ اذ_هنإكحلا مكاني صموب

3 

5 
2 
04 



 077 1 506 ناد خف 529 دل

 7 3 7 - ١

 0“ ١ (مصخ) مملا فرح « ءالثالضف

 موزمع 00 7 - قوم وه ا

 بء4م ره ألك ىرامع مورق # مماك لوخدل !تودعب مصخو مصقلا دعا |

 2 ١

 ىزاملاريعصنب باث لاو ْ

 ا را ه و ظ

 رتاهرم مهرودص ىلع 18 زالأتدهتدق م ُهَحَبلو

 سرا ىذلوقدارفالاو عجباوةينثتلادهاشولا |

85 

 الادج دعب نامت الو 0 مَ سلف مولا لعرب |
- - 

 انني دنيإمللاولاق دوهيلانأرعسسفتلا ىفءاجو مهين يشمل نمد باو لو ير

 اناوبكبلا " أم زايلاَلز ا "ا اتمآاننأ, ولما م-مباجأف مكي كومكشدن دنم مدقأ انباكو |

 مهلك ميصًلاو نب 50 هس ترهظذ ضغب ذك ناوي هتكتالموعقإب ا

 ه2 . وعموم

 لص هلئاولاكن امد ن ف ىأنا سمت لجوز ع هوقو امس وءاميْ عججاو ١

| 

[ 
 نيدمؤملاَو موا لاف م دافارتستجل تاسيس لبر ةناراورلا ون ذَأَف |

 ١
 ا

 25 < 898 سس

 نيمصخلل ليقو مهّحوذوه تاقكن 1 ايمومعالا مخبز ليماف هيلا 2 الاوركذلاو عملباودنحاولل |

 ىتط سوهو ىمصتالؤهلانةي ىوغدلاو حالا قسمين ارك او ظ

 نوح د2( ؟)ىاعزراوقو توم مم هى ريزع لا ليزتتلا فو بسنلا ىلءٌلدَج محل جدو ١

 توماس تعب ن 0 8 يبا ةنك افنان وكت نيرمأدحأ نوال تزف |
 هس ْ

 2 212200 وكتف ةددشمداضلا وكت نأ اماوةكر طاةسلتم |

 ئش ولعت ىأهسأ أثارتف 27 هداخيبلعت ىو والا داسلا نوكيا نوكسل ةروسكموأ |

 ورشا رمتكلاب سألنا تاو مالكلا الرضبإلالاو هّديصأن اف
 ودود

 ملال وريا ليش : نأف ةتلعمذةثاعافكلوقن 11 امنال نومصا مهوةزج رق هنموذاش

 3 ووجد <

 هر اةقوهلا هلأ تلقوا عقاب مناك بادى ن نمقامحلا فورح نمفرح نك لاذا

 تيمروٌتهبو تددحو ل ثمل تعملا نماك امامأ اولا ف ليال ولاا

 5959ه 3 4 هدم

 .يارلوقت مخلاىلادرت امن :انؤاولاتاوذالا ارمسكلا ىلا در كلذ عسج-ناف تسمو باشي ١

 را ذو'7 ى ه5 99 6 <

 0 0 لاهتنال كدنركلا 11 * لك سلو هفوخ أه ةهفل ىقراشوءوضرأ ان انوضرف

 يدع 33ه سس

 هسمنديفاداصتانلاَب مَ اوه رن نوه صا مف دو ًارقن مامأ اويلي نع نوصل لا

 نك اسلانال نيك الا عانت الء ايار 2 ه ولةاإال ندمهنمو ءا لنا ىلاء#تك رجل 2

 نينكاسلان ب عج اامأو اسال اءانلناة كرس سلتةعورعوبأو رسكل ىلا 3 كرحاذا ] ظ

 ضظظذ1001111 ]| ]| ]| | 000000000000000 0

 هيأرقن عفن ومصنع هلوف(؟)
 ىل_ءهداز ىف ملاواخال
 ىلاعت هلوقىفو ىواضيبلا

 تا ارق عبس نومصت

 نوم. درج نعى والا
 فرفؤتو ء1!نوكسس
 ىلعن رومص+ةدناثلا وداصلا

 نومص ةثلاثلاو لصالا

 هاما رمكو ءاسلا 2

 ءا' تنكس اداصلا ديدشتو
 ْق تغدأف ْن وممتع

 رسكف ناك اس قتلافداصلا

 رسكب ةعئارلاو اههلوأ
 ةسما1ناو ءاغللاعامتاءاملا

 ءايلناوءايلا مشب ن ومصنع
 ةروسكسملا داصلا ديدشتو

 ىلاةصلا نا ةحفلا اود
 ىلا اهلك,نومصتخءان:ىف
 راصفداصلا فت دأقءاملا

 ةدف صالخاءنو متع
 تطداسلاو ا انيلاك ارفاخلا
 ءاننإ ةهفءامسان ومضع

 ظفلتلا عرش اه دالتخاو
 اواقن !متوصل اما مدعو اه

 ذا” تن وص ند حش

 [ًمانءانتلا ىلا ودصتنع
 نؤكسلاا اهلصأ ءادن نأ ىلع
 3 نومدص+ةعئاسلاو

 ديدشتوءاخنانوكس وءانلا

 ةأمتلاوةروسكملا داصلا

 ةءارقلاهلهتنواك_ثةس

 زعىلع نيك اس عام ال

 لوأ نكن مذا امهذح
 نلودم فرح نينك اسلا

 نخر ل ناك او

 الا ااا اا ااا ااا ا ا 2 ل تت تتساا
 كى 1

 همكع موك ما



 ريغ هناىدنعو لاق هلوق ٠
 سوماعلا جراشلاو ىرع

 هلبصأو لافأك وهو تاق
 ادكحه ةيسيرايفلاب

 ءانللا مضي مريسمشوخ
 جفوني شلاوؤاولا نوكسو
 توكسو ”هلمهملا نينسلأ
 ء| رلا فو ةيمعلا ءابنلا

 لافو .ها ملاكم ف

 سومايقلا ىلع اضارتسعا
 بكب تذبصملا نمبسعو

 هطيضربغمم كلذ لعدبأ
 ىلا سعي ها. ىرئاميلا

 روك رمل [طيضلا مريس
 يحكم مإ

 (مضخ) مبملا فرح ع ءالنا لضم م

 ِ؟ 5-5 ولهلاو ريب انوا ىو أما ضب م ةراتللا ولت اري_مأاضيأ 220 وةيشركسادااو
 ظ ملمس 9 ع ةدارعم - يو رس

 |0 0ةتالح عارذاءارذإكلب ةناك.٠ نمننسم نيك رتل ثدد1ا فو بتل زالاوخ

 | لمتلاريدلاواهسفنأ ااملع قلطن دقو لاق ريدلاو ريبانزلاو لصفلا ىوموهءوم_:كل اربد

 انئاضت سوك نأ لوقف

 مل ها

 ظ ر رواش ادم اوك“ « هلمتو في رغلام هلع ىلا ىوأب

 | نمكرامس ألا ماسح سنان *لاةفاضا نمدوكبالواهاوأوغربسأ لآ ريدلا فاضأ

 1م 0 تاوصالا مشل مرا لاو ف هفث :ًاةيسصقلاهنر 2 ةوذاموهومجمشابح ف ىذلاءاصسلا
 م ا ه2

 | كلذو 0 او ارعاتءمملاقو قار ءالان ,اهاكح اهاك آف تتوصعبضلا

 د هتجو ىلع ثرثثا مناك نضارشرا راجت ضرأ سم لار تلك | ذااهلك 1توص

 | نصر أضرالا هجو ىل ةاقلملا ةراخلا هدهت دامو ضرالا عمىو: سا اموهو عضو ضرالاب

 | مك ةةمر 2301 كوورمكلاو وتلا تيشدقوتلا ِ كلدفىه ها هطلت ني طوةراحامف

 عى هب

 | كوة رىهاننا ٌضرعتالو لؤطنالةمرمْدئاو ضعي ىلعه ضعت موك ع ةراخت نم
 ظ لاف“ نارتلا تلح رلا ةماق ل ةماهمظع مر *1:ةراكلاههنال اوقلااذهىلعتسللادازو

 ظ مس ًاونألاق اجرك قاومت ىهخ ضرالا عم .وتسكمرشكلا تناكاذاو
 | لتاحوهَز طنا كف منو ليلا ع نم لسا مشَلمهسض بلا هو فلا مظعأن مةم مما

 | ل او

 د م رشخا مدحا و ضصارضراهت راج ق افق ةمراشكن اهدسنبا ماكنا دمج وعضاوت مدت اوتمهنأ ريغ

 ملا ناليربوب اذذنا اولا نت يلاةوبتنرلا اغا ءَرَسلناَوَتضَرلشَسو

 4 مال +

 مشل نبا اضن وهو لح مش نباو مسام عر صو 03 اردكتشمو 0 1 د

 وادع اذكه هدسسن لاق لاو هلع اب قتؤعزا انعم ( مبسشخ)

 ىد_عو لاق ]ا هم .ك ىردأالو هدمسنالاق تاز ع ”الاىلاءازعوهرخآنوكس ةغسشح

 م »دس وو هم 7 رصد يلمس س5 98سس. 9 س

 هيلغا مسح هم همصنةمداواما تخهمداخ لدا ةموصملا (ممخ) ىرع عريغ هنا

 0 نا -- و فورعم 86-2 0 و 0 اا ودل
 نو“ |

 أ را لا ردهملا للمال دو بجازطا انوا منقنأ كأن له وزرزعلا ْ

 دهاش

 | واتا تاناطا اهنا لل سبجوهووتحاتراحا هيف ثداكنالفارثضرالا

 و يربو دبور رج جرعه هدو ع

 + كاز 0 يرو و



 14 (مرشخ) مملا فرح »+ ءاللالصف

 ذالبلاىأ سدا ةنبالليقو ةفينحو الاه د موسي نامل ةوَرْذنم 35 ةمرلاىذاىربنببا

 قت 4

 ينعي بلاتر مالاميالا "فرك ماشا 0

 م رقمسدصو 20-6

 رولا انالفر الا ىتسي دهون 01 |

 دادسناو مشاكل طوق مدا 0 موشيلماو وعلا يدار 0 رينو بطلا لاب ْ

 اهتمرسكنا اذاف مسظعأ ثالث تننالا فو ماما و اثم متاع

 تيد ذاقو ننالو بط يتدضمإلئذل ميلا م اهو راضن موس مدع || 1

 ىلع هل هديرسع ناكفانزداو ف :أهبدلوةنأج عنا رعثدد>ىفو مخ اوهوهتلا قلأأ|

 89 ساما 5

 هموشخن ملاسأامو شار عسب ىأ تاو رب اشم اياكم و هةهثاع :

 ىشعالا لاقموُشْْمانم نجما مند سباع 2 رس وأ

 غامدلا تالا وولف هس تا لا ام تحْرو صو ناك اذاءأ]

 نمقدسشي نأريسغنم مركسلاديدشلا تار 2 ملا سيو سلا مدااوم هركسأف |||

 مث بزاشلا موك فر شل رشلا عير نأ كلذو كشبلا نم مّيلاو بيذهتلا : وشيللا

 1 1 0 وم تلا قيفلقعلا بعذيف عامه طلاخت |

 ميتا جاور ا را قونألا هاما ٍ

 امش نالف فأنا لاق زا رمش نكي 0ناوف والا نيود مانا و رتكاك |

 م موثنللا او ظءلاغف:أ هلىذلا لسملا كلزدكو فنالا ظيلغمذلاب ماش ل جروامظعناك 1

 ماّسُناو اهفونألابخلا ميشايسو معلا ةسقبقرَُتعهل لاو علا كتودوسلئالت ||
 دشن أو لابجلا نم يظعلا

 لفرص 1صخئابابتلاءازو .٠ هتك ماشا نءرانيرصشيو

 شقه لاخ مهناسرف نم ماشا نباوفأ أهلىذلا لاما نمد ١ك ْ
 © يك "انه ع ك6 - مس وهرس

 لهولا حاز فوءَنبورعم « انذنانسبكعتبت بأ |

 بالك ةف صفق ةرعاشلال اق اهظفا نماهلد>ح اوال ردنأت ,هرلا 0 ام س4 » 0

 7و همءذ دعو - يدوم ملاك

 0 و راب ااا ديصلا
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 1 ا اه داس تاز ضن ”٠ يفضل 50117.

 ا لل

 هأ هر رحو اطوسضم

 ريك



 ملا نورت ذ:لهلافوهلوق
 ملعي طقس هيفو لصالاراذكه

 سوماأقلا حراشةرامع نم

 "1 |بحاصو :رابع و

 هلوةك لس والاه ام مناف
 ميجموأ| حلا نورك ذب له

 (مثخ) 7  مملافرح »« ءاكنالصف 0
 1 لللللللللللللاللللللللاللللللللا

 هقحاساوىاثلا عارضملالوأى لبدازف ُه 0 .٠
 مو - 7

 لتعاذا آلا ىر رهال 5 لكي لب

 مْ ٍركَسلوقكر و و بسيف انلا فصالوُْدَح ف ضةعااعبو

 حا ماكلا ادلاوقالات / اذار نر 1200 ملا

 !ايدلونلتو 5 اعود ىذلا عوج دتولا يبو توغ ىذلارغ - الا بيسلا نيب :_ضرت_عمانهاذاف

 ظ هلوةىفىاثلا فصتلا لوى واولا

 ةءوص

 كام ىندرلاعلا معبو 331 تلاز جساك ارانأك-

 ١ دسسللاو ..ءايلااودازو
 97م ص هب و و مع دك

 لمعت صاذاهونْمَلعب 0 مهم مايقى.ئابهلاو

 هدا تلو نو اناا ايطتسشاوالك أن 2 اولاكاضيأءان اودارو

 | 0 تن سلام الط ضاو ال ؟نشنأ ممصلاو

 | * ُناوالااننو ديو و 8-5 * نو رذنب هيجان نب رطماب هلوقكو

 هلوقك ءاغلانمزكنا توكيدقو
 يا ضو درا س سلع ىج

 كارما رج 3# 0

 لاقو#اعر رغرخل ١ | انا 1 ةكلساو 6-5 :فرح هلو قديزدقو حَرملا مادهف

 و ) سم م و9 7 و دن صر

 همدعامد مرضي لذا #2 مكدناقندا تورك دبله

 بع ني دعست جا + رز ديس انك ن٠ لاف تباوكرد هم و هده مهموم ا مضغ همم 8< ومد
 ىلاتغلاو واع 0 ىدهَتلانمئانبلا ماقدعبيوُعلْامتيبل الو ًافىذلا مكن ريظنو

 8 و

 ديبللاقعضوم مارح لبجن مدعطق مزخالاو

 0 م سيث

 مازف قل اوصفدإهأن م ماري طساو ىرغف ىوذأ
 وو ه و 2 0 1 -

 نر سشبو بلان اراب بكن مس نب موزحم وهو شد رق نمو أ موز تو
 - # ع سا

 و 200 < هدو ع

 0 ارت ريغت مددأو امش مشع (منخ) دسأ ب نمر مرعاش مزاخأ

 فيِضاَرَع ميشيل ل يقوهس ًاروراْسَسَن ماهتدام و ةيصقلان مهن رق ةوفامتالا م

 0 ال

 فنالا ىدق اموشدخلا لبقو فئالا نطانفقورع يه وغامدلا نيو هنيضنالا ىسقأ

 هوس 25 ةموصاع <

 ب او اهفو ل لا ميئايو ةموش ا رسسك |[ هن همن دع موش اسك مدلاو



 41 (منخ) مملاف رحب ءاللا لصف

 و و27297 1 ضب

 هوقودحاو موز لبقوموُسو مزخو ارح مبا ورلان هةراصقا ا ىهلمقو

 و هع

 نوكينأزوحيدقناكناو راسخالاو ةعسلا دسىلع عجبدنأ ىلع لد * وموزو ابا +“

 ةرادئنالىربادشناواذعاز

 مرن اوربج اوريقؤلا لهأ 5 مكرلا له أ ىلع هللا هع

 2 0000 و وعدك

 ثمللاهرك ذىذلا ىرهزالا لاف كنك ام: هر دركو ةرتولاريصق رحت دورك ذلا سلا مزخالاو

 تالا تكف ترطندسقو تايحلا مسا ىفمرخالا ع لولاك هفرعأال ام ركئاةرمسكلا ىف

 رث دن مءاملا نارطقىأ « مرأه ءاةتشاش « هبعأدلو قلل لا راهقركلا رالف
 32 ع0

 مهتس أ لاسي نا هلناكو جدو ئاح نديرو و ل نا ل

 3 م
 اللا < نيه ٠

 لاقفهومدأت مزخ نأ |مهدح ىلع داو ناكمىام وأو فْنس , كلت رز تأ
 -ه و ة25 6

 ماكي لاجرلا داس :ْنَم * مرح نماهفرغنأةنشْش 3 مدلايىلولمر نب نا

 ىف ىازلاب مزكاوهقاتو هت«يبطف مهانأا اوهلش مهنا ىأةغيبطلا ةنسش لا وان

 لو لهو واولاو# ىناسعملا فورحنم فورحو أن يفرحوأ هز ان را

 وهو مرد انام تاسالا لئاوأىف ةازلا هذ_ه تزاجامناو قدا وألاك ناصقن مولا

 نيمتسامعا نزولا ناللثا والا ف ثا دقنلاوةدان زلا 00000 و تاسالالئاوأ فناصقتنلا

 ىف ةدادزلاتْزاج ضو رعلا باص أ لاك ة نم لاقو تملا تعا ا اوءرهظ و عمسلا ىف

 : ةةرامق ىلاعت ةوقفاموت اهبدستعبال ورح مالكلا ف تديزام ابنتي لو تامالا لوأ
 تاكنلا لذ ألهبنآل ءانعمباكتلا لهأٍميالئلوكو هللا نءةسجيربف ىعملاو مهلَتلهللانم

 ت.:حانمناف تدب ىلع تس ف طءتامغاكن اكف فاعلا فوري مكان مءاجامرثك اولاق

 سيقلائرما لوقكو اولانمزخاذ فاعل !!فورحريغي تيبلا توا

 لمَ رمداجج ىف سان ١ ارك * هقد دونينافأ قاربت اكو ظ
 رم 2

 تكونا مدلك فوجود ءاولبةديسقلاءذسهفتامأ ]تد , وردقوةدئازواولف | |

 اضأكنالواو رمغت ردا هن *ٌس مّشلا هن 3 كلوق نمسا ناكر كاد "اكو سمشلا هناك ت اقف ظ

 هل وتقول لحدا ذلخ يتلا ةظد سوا ترقا 000 ْ

 نبا دشن ىاثلا عا رسصملا وأم لا قايدقو:دئازواولاف#» ةرغدعت رم نمت رحاذاو *
 دعو و دو هع 8 0 و

 (كمعااذاالا ىربالل 0 هيقرات راق 2 ' فارعالا |

 سسساتتتتتتتبت؟ت(؟ا 0

 70101 ا ا ا ل ذآ 1 ] 0
 كا ةلاجو 6 5 7 ما اتالغ ا تسا

 اذك جلا ءاملانارطقىأ هلوق

 ةرايعو هل مكتلاو لصالا ىف
 نمءامةرطقىأبيدسهنلا

 ورم



 اننا رقد  وسنع لها

 ةراشع هذهدرك دمسو َهلَوَق

 ةيدتلاتة د ىثو مكحما
 ءارلابحرخ هيف ناله بدنرغل
 امأوىازلاب مزن نع ةرتسؤم
 ناكف سكءلابق ناسللا

 مدعت دقولوق.نالوالا

 صم ماك

 اذكىلذهلا ةردوأ هلوق(؟)

 لادلابو طيضلا اذه. لصالابوش

 سس وماعلاةرامعو ”رلمهملا

 ةرذولأو رر ذ ةدامؤ

 ور عاش ىلهاصلا ىلذهلا

 ها ةيلمهملالادلا مضيوه
 هسحهلتك

 06 ذأ ا 4 رع خذذ ىو 5)9-
 ىاطقلال اف اهيفل>دواهك شهر لوشلا مزدكتو :لوكشمو موز

 براقعلا وا رطالاب مْ هان اك ىلا دما ف ف لش
 9 سمع

 ةيازلا و هولاك دحاو ناكمىفامقتلا ىعقت رطىمريغذخلأو قيرطىفذخأ قب رظلاهمّزاَو

 ةوسك نبا لاكربسلا ىف ةضراعملا ٌةمَراحاو

 فلا نصح مقبولا * تمرح دصَعلا نعاخاكوهاذا

 دصقلا ىلعذخأتف هءلغت ىدرولا الذنب ٌتره ذدصقلا نعا ميراج اذا اههك ارت هتقانركذ

 دشنأو ارك ن عدرا اخ عب رو نهد راسا ويوم نم مات وق
 مزاخللارخ اقم اضاماو ا ةيلسملامتاملاهحو ار 1

 لامطتاة الا نتي كاد 2200000005 دئَشِسْوءا راها دييغو اكحىذلاو

 همه !لوقد ثن 1 حاوا

 828 2 تا سرح 7 ةم د ةمض مر ع#

 ردتاو كارالا اهتم سن #3 هللا هيرست عبو

 « ليما مزن "اشرلثم ىربناددنأو »مكاو تملا تاذَبكْي انك 3 ةدعاسلاقو

 ىضالاذثنأ اور“ ميداس ذهتلا

 دم ءهدر 9ه-9رو ومع ىمعو) - ددعه

 . مز1! ةابكيزووعكرا #* هلو براق ه يقف سعف

 ى-- و *ةهع ث.

 صفع محي ذا دوسي راقت بدرس ءاوسمودلارخشل م رصف مرا لش نحو 5

 00 مزاعم ادب لب 00 رحنايرغلان : كلو سانلاهلك ًايال
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 تنىاّركتاو ءاسنلا يا ا دلبصإ لعملا ضو ةمدذتاو فورعمدهش دملا نيمار

 قولا ةريغ_صناديعلا هل ع ا اةفشدو أل اكو ا دحاومي رلابيط
5 1 - 0 06 

 ة تنم ةَتبيطأةرّر هلا نماذج لجلا يل ةجازوتكد روناهل رلاةسسطةرهزلاءارج-
 2 5 ضمد

 ا وكلا ىرخ - ًاروغلل تدجدقو * ىباكسابظل ماتَ لطول دشن أوى ازمللا

 1 ند

 - اخ
 أ 5 - 1 <: 0 0 8 .

 -”ّ م 5 8 02-  :سوئبا ندد نجا ل طارح خف

 ساو مالا ربلا ىربخ ىهو

 ه م7 سو 20 5

 رطقلارشنو ىناز رنا حرو 03 يتلا ىو سوملذل انا 31

 #2 فص

 09 ”لذهلاةردوب ألا ليد هةغلب ةرقبلا ةموزتلاو

 3 5 ََت اى ماو

 ٍبَْصٍحاتوتاموُرَح لع 31 فرديرعافلا بتسش املي تسوا

 1 ب

 0022222 لا

 لمقو

3 



ل قياسا وهو او
 34 لاو نس

 س 2ثوصا» ) همس < هم

 رمال, هش از سرطيونل مح (مرخ) عزاب فعن زاك
 ْ 5 يس - هموم

 اهيدشي ه4 'اةروف لع رع 5 نم ىهلدقوريعبلا ىرضت# ىناج لاو ف لفهم

44 
 2 و

 ْئث : لكمريغلاقو ف همازج ىهز ء_ِت نمتناكناوةربىهفرغص نم تناكنا ثدللا لاق مام

 ةموم ل وءّور

 مارخال ثيد-هلا فو ةئاضىوفِسَتَعن ٠م اك اذا ءاردئارشلاف هتمزجل ف هنمق اة 1

ي تاكو مبا كرمي ددجا ف لغ قر عش ل هقلدج ىأ و نازح مح مالو
 ون

 مالا هذ نع هللاوغضوف ا هكلذوخوأ قارئ ردو اهففأ مرض ليئارا

 هيلمانابزاخب هللا وسر نام دحر هناركتا وأد ثيدخلا فو مالسالا ىمازناٌلمسبالعأ وِ 5و

 اليا مو مالنا مهيلعَأَ رك“ ءادردلا أ ثندح قو :ءازتج نأ زخآواوعو

 ةسمزألا ءاًملاو نأ رقمك ةاسقنالا هيدي ربةمازخ + ىهرتث الان لاق مده رك نارقلا

 دأقنااذامذلنس ىظعأ هلوقك نيلوعفم ىلا ئدعت ىطع أن وكع م مهئارخ ف ءابلالوثدوهسبلا ظ

 ءاطعالا نعم ىلع ملا ةدانُز نسمع نان .اهيفولاق هل قعو هال نما م لكوو

 لوعفمنلا ىدع وهو لوانتاذ 1 اوطعي لسقو ةدئازابلا لقو درا

 و ه س

 هولا لوالاو لاق ه 10 ازذج ريعبلاُد كيو هو همانقبنآر ةلااود تاي نأ ىعلا دوك والخلاو ْ

 مود , 50 02 و 59ه و هم اك كه ل

 ىزخلد دإو هدوم همز هءزحسدقوةؤاقتما وتقتل هلل. ماَعنلا تعل نم مْرْلاَو

 2 1ع دى دعو

 و حس 95 مهو قرح مناك < ددشنأو ىلإ ارعالا نبا نعةمز#

 ' مدل نا و ا مازحلاب ف فونال اورد أ ىرخ كا :تاعفاذال بألا ن“ كف اهسأرواهد

 نامرمكاو هوذا ةقوق كلا 0 ءالانبا ركل ةقوق- كملاةقانلائامْرَكاَو ١

 نازك رسو هن هده قفل شوز درطيوقنملكوةخن راقت ةمتراو ظ
 عنصب هللا ناةفيَذ ترد ىو َنوزاردللا مرا فار ءالا نبا موزع فنيا هيسغو

 تريل حج

 دعو ألاف ااعتوتهستل ار ةعاحشلا قاس تانآر ري همشس أ

| 
 مناص مرا عئاصبدب ربو مهيديأت اهنا هي مانسم لام دينو هنو كتل قوات د

 هقا لوقت لوف 11و ةقواشمب تدل لاعلان ا هلزتعملا لوقا ذكت ةفيدح لوقف

 عةم9 ير ووس

 لاه ماعتلا كلذكو: 7 وقئماوفونأ تار ا خو ةمو زا ءاكريطلاو مرا ن مرده
 ه -د-» /

 ارو نإكارمشلا ني ىذلا قيقا بسلا لعل ةمازخو 3-3 مامات قوص عتأو + »|

 (رمّسع سماح برعلا ناسل د 4 5

 ىلا ىطعأ هلوقك هلوق
 للا ىطعأهلوقىفاهاوخدك
 ها ةياهناا ىف هيراسع دقو

 هرعت



 نود.لصالا.اذكهأد هلوق

 ميدونكد هأ ررجلو طبض

 ا

 ةسفوةفضحوأ دشنأ هلوق

 ةرابعو لصالااذك ملا

 هيو
 اهتبمناذا اهتقيرن اكو

 موطرخلا,لعتدافرلا دعب
 هبنك حلا ةينفوارلالاقو
 صم

 (مظزخ) ٠ مملافرح ه ءاللالمذ 4

 ةرح . الا ىف هلل هس هانعم قو عبسسلاءوطرغكهلعصف ةمايقلا موضي ن أن كما فنال

 ةسكسلا صح ناو موطرخاءارغلا لافو مههوحودادؤسا نمرانلاٌله رغب ىذا اعلا

 ملاعب نموه ابعلاوبألاقو نطل نء ىدّوي هجولا ضعبن' ل هجولا تهدم هناف

 ب -

 ٍضانلا نمو رَهْشما شللا تاوذ وُدْنْمو راقثلا حاتكباىقنمو ةسطْنل 57 رشا نمو وو ظرفل

 لاق هسقدع ماقمومدماقم موق وشو هفنأوغ دل سيفا را و لفاحجاوفالا نمسا

 ريسصق هنال هيف ىف هلو أءام و ماعط نمل هلام" الماذاءاعو ووهامغا و دعم الق قل ورا و

 هزلو هسقن صقل رولا ند ىضلاذاوراصاغاولات ىسمالوءاملانيالقنعلا

 هد هبوب نععرببا كحول هيض ىو موطوخ ةضوعبلاو لاذ كركاو "املا لوانتن ع

 ل راقنم هاىنلنا فامط هرقلاو تقنالاريبك امر 8 قام امرة شح بلع نامظوسالف

 بيف ونأو ميطار 5 يا رشم فاق لالالا باححأ أر ذوةر سا

 نارعالا نيا شن لوقامافٌةددحاهسو ٌزرواهروتسضيا
 سو ىو ١ 5 تدع هع

 همطرخ نمو سأرلا مظعنم #2 هلا نسوا ١

 دف رنا دارأ نوكين زوجي ولافموطرلا قشسفلم طرخلا نوكيدقهدمسس ب! لاق

 1 وتدرج وطلال قايل ارو يأ كطقراولا قنا ةرورضلا

 عد 7 - تس ممم .2 « م 3 - ل هن

 هشنأَعفر ل#ءقو هببضغى ع شكسو هموطرع وعر مطر اوهموط وح حول رححو

 ل الوقت ص لطي اموت ار عقر عمربكلا نايضغلا مطر :ردغأو راكسساو
 ةسضو27 سس هم م 2

 جالا دب نويعىلع « عراه 5 جلل نمزيمعب ن هو

 اما اهل ديرلا راصىأ ةمامسعلاب 0 حو ”جواكاو 9 علا ماللادرتلاو اههاوفًاهكعالسم

 دشنأو "ىلع أ ن نع دنع فيس ورا وذو تبدأ يل لخادم
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 ضال نعشضلا اهضعبعف اديملاذا #2 ةروس نيف موطرتلا ىذا طك

 حالا اقوا مان افسأ نمو

 2101000 هرم ذه < هموم

 اندم ءاراقعاموط رءايهم 5 فدو ع نياوحاهمقف

 وبأبشنأ سادينأل بق بتعلا نم رجم لوأ اوه ليقوراكسالا عب رسسلاربخلا موطرخلاو
 جا وخلا نسون رائد * مهلت نادل أ ريغةيسقو ةفشح

 يطا رمش مغ نم لاسوذلا فالس مرن ىبارعالا نبا قزلا عامّرلا ىذي عب

 1 مولا



 ب :(مظرخ) مىلافرح « ءاللال صف

 عسل امأولابج فون ا مرش او ف ارعالا نا هلاه ام 20
0 

 7 رة ءزهناكوا ض7 * مية

 «- سوم 65
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 نم تِمَوَساَهلاك هتاليص فرعنا ةفوكم !١لهأ ءاكشالد تيد فو ةدرابلا ير لا

 عدأ لى أرح هنم مر ثيدنسحلا هنمو ثأر امعأ ا يشسو يلعدقل فضا لوسيل

 هم ع وزو .- م يام م ص

 95ه و تدع

 ديرما كارأ ىناق كدلعْتممأ !نيلذشاوهدعود ودول _جرانائقنا لاهو لاق يبارعالا |

- 

 ١ ري عا عاام ضح ئه موهبتي ا
 هيجايإلاو خمابتلا بامصأ م ةففردلانيدبتاد و ض 2

 مهّضآ

 لاشما اموال تعا 0 جان رظةرخمأ |
 هد 7

 سصسص 6 و 2 520
 ه- 7 ةة

 ص مز ام عك»سو ا ا 07 6

 ا ريو وف يل اي

 ىو -و ده

 صد كس

 ىأ نام د نال ءاح لاش بدك مضل 8 ا 00-2 رأى بل صرف ١

 ل( «(غخ) من اها 5 مدح دف تنام لاقي تد .كسلا نبا .بذكلا 3

 مظعلا ليخاو »لبق 9و عاق أداوىلع فرجا نأ أم ا (مثخ) اهسأراب رو ١

 مصل

 ةامييبطاو هذأو نم تيرْسشا م ىراَمِغلا 200 نتمك 0 رز د فايا

 ملا !ٌبهاذلا : وللاربش غلا م اك شرت او ءمن ركل كااطذقتو مشناوأ
 لاك اضرأ ماب كورهتة فرحا از هى تقاوانأىرهزالا لاق ءاحلاقزؤك دموهو مايشلا ا

 هنرتجا اذا قش 1 هلا 56 ناو ناسا ناكتزاك مبان ينبئامت روس تءاجدقو

 فال مدعم قو الا مورا 4» طرغإ) تالَدَك مرح لبو ةبلصةساة مسرح ضصرأو

 ىلع «_عستس ىلاعت هأوقو فئنالا مللت او موطرشلاديزولأ لارا ظ ظ 0

 1 تاسناللمراعتساو فنالا هناىدنعو لس نبا لاك هجولا ىلع عي اقف بلع

 دي

 .مراطاود لامر .راذتاو رات مراح رنجاملا را 7 ا ءلؤلم- رمت مرسألا نا

 (نيازع ياو لدللانيكريكأ هن .ز مرت ءاحو ىماعملا فومر كلا ثادد كلاما
 ا

 ْ مادا فري ال هنل|كهتنيفريسم ال دارا باقل وي مرا ذائلاناكلذو

 1 هييسفت قربكسمللا ملظعتملا مشل هل هجوورك ل _جرلا درو ضرالاا ن. ظاعاموهل بيقو

 (|ضعن : دمروا يبقي لق د ع ُك "درسا ار ءالانا ا

 ملا ةملاكو مرخناوهلوق |
 قو ةمول_تالااذقك

 توقاب ىف ىذلاو قنيكبلا

 ىو خا ةمظاكىمرخلاو
 ةمظاكب مردلاو بردهتلا

 همكم ها ملا

 اذكو لب ةناموردلا هلوق
 روخمنامور>تدملا فكوق

 ذ ق س ةدامىف مدقتدق

 مضلاءنام هوردو ةنامورخ

 مكحلا نامل قفاو_هوهو
 سود اعلا ىف ىذلاو لانه

 لثمسيذبتلاوءلمك.تلاو
 |زه طيضرونم هلوقو اًنهام

 بيذهتلا ف مظعك لانهو

 لصالا فدطيضووكحلا و

 ها ا انهةلمكتلاو

 ودكم

 ادكهنطعلاىف تدتادل وق

 ةدامىفامهديوِد و لصالا ىف
 مكحملاو لصالا نم ذ ق

 ناطعالا ريسعتلا نم

 سس ماش |[ َح راشد وصو

 ىق تدنوهو همفامأطخيو

 ىىذلا نكحإو نطقلا
 انه تلمكستلاو سيذهتلا
 ها س ءوماقلا ىفاممل_ُدم

 ودكم

 نوكسف مضيق امرخ عأ و هلوق

 ها ”لمكتلاوتوقاء فك
 عوععم



 5ك ه- ا
 ا ىهو مالا عجلاو ليلا فت تيربو عيدنا رطوكشملا زخم رومتأ

 9 جافا ءاوفأو لابطا فكر ةرطأا ل.ةو 0 اظاغلا يق قرظلام هراخغاو اجلا هاوفأ
 _ هك وو هس ت اهله 00و

 ٠ ميفائابهلا تاكو 7 مم اكن هنس تاج ردم كودو

 امد عش لاو ليلا مهعمتعب ولت ىلع امهلمف إس“ الا س وأب يع ةرجهلا ثيدحتيفو

 ركل
 0 لهل أ ليلا فقد رطااوهو ءارلارشكب مرش عجب و غو قرا اتت

 ربك ى أ لوقو ل.طا فنأ أعط نموع

 ة و مص تسدم م2 هم

 ْ 4 لّدجلاىوه اهتز ىو # هني أر ياجقلاهبَتيمراذاو

 أ ىوكيل قو بتل قيرطلا لس عومأشلا تيفذ ءهاوقكفر اذه ىلعو فاهمراككق دارأ

 ْ لدعامعأ قيرطلا نعل _لدلا منَأِمو عيت لوغغم اما ازدهّناك 1و

 قارعالانبادشنأهّل :اوأل لا مراح

 5.3 3 دع ها 52

 ْ ا * حرب نهللسللا مرام
 ْ ! 5 ةعضومقروك دموظو نادولا ناك اىلعةكوا. مرام ىآ لتسللا مزاَكَىو ريولاق

 مر مقتل نمدوخأم َحراَححالىأاهلمر راتخال ندع رمحاللاقو حر راح تاذىأ َزاَتاذ

 لع ىلانيملا يفوق تليد“ ناعم م ديز و أ لاقو نيلبطبا نيب تلاوعو
1 ١ 
 و كرو ومص © - 9س ه 1 3

 5 : | نيام علقم يي دف تاسنالا ةَبكرأةَمواواجركاههحاصا

 1 ٠ 9 3سو ه2

 ٠ | موكا ؛ قون اج 0-0-2 ةمروع ا جلو قورخ اهاروضد مروخناو نيرا

 ا ا ىو 51و همي < دى ةم
 موخاو رز 0 ا ة عقواذا<ب مدكور ك هيف عرضو مرا قاقتسما نمو مور هعجاو لكلا

 تيد

 و و هءم3-2 و ّ س 9ةمدع ه

 ارهذلا امهمرتحاو من نم هنذتاياحص أ نيبن م ةسرنملاهيرتخاو بهذو تامانع نالف

 301 44 هدم ةوم هس ه م8

 قوبوعش هنبعَسلاقباكتاماذا مراوشتا سرا ومهلصأتساو مهعطتقا أ مهمركتو

 ثيدحفو هواضقت اواهذ ماركت او نامز لكلا تلا قل كلذ مصب أديريثيدحلا
 10177727: م ا اشم كل

 ا

 كامزذلاو مهلا مهمرَكو رهدلا مهما نم مواد ولان 3 ”ناكذك ةتيتحعان ا

 : مراح رو : نكعال يناجا ناءام |[ 1 واَضنأ م 7 ع الاود 3 و 8-20 ار

 اهلى أف ارطلا قاما لاف لإ زان عار ءاوروءأ رت ونا ناك اذك ةدزاب

 وبألاق ب برعم ىءرافوش لقو معانمز ريع نع تلا تاي موكا اودركذ قآدنسو

 ناك لاقيه مور ريك ارثك معان اهيعيدارا 7 رح 2 طبقي عدلان متطاد# ننالاةْمصَف 02

 ةنيدنتنبت كبد نيرفنفيل با ل

 2ص 2 )320



 31 (مرخ) + ٠ ميلاف رح »ب هانا ل سف
 عمه م

 هسفن أر وتعلق ىذلا ونذالا ب وةثملا مرحآلا راضيا منذ باب زر عوةمرملا ناذ“ الا

 مس .,ةنيفاأ زدت لولب تبأرشن دا ىو. هشنٍمرخادقو عدلا غلببال ايش

 هيلع هللا لص ىلا نأ ثيدحلا فو قشلاو بقل موتا لص أمّة قان ىلع انلا بطني

 قالا ضو ااا يبا نذالاةعوطقلا عينا ينأى اسد

 رهث لاق .ةريبسثك اه لعشر ةغلابملا نبأ نمةَموَخأ نالوأهل صان كلاة مست
 هم 7 سر سرو)و

 كاعل هتئر ,أو لج لازم و أفنالا فوهواعسجب ف :الاوذذالا فنوكي مرذعاو

 نونمفلا مرحنالاو مدنا نعي مرح البحر لاق, فنالا فوج ىلا ذهل ,ىحاهالتبعأ عقب نا

 . رعاشلا لة ضعبملا موب اهضعب نال مرح عج و '

 اللاهردكملفاوَس . تار نوع ظ
 9و <

 ةوتكح رلطوامهدحأ مرو + ارت واب طق م هرعشلا نم مولا

 لاح دوال اوربا هاشم ىلا 59-5 ءرش شاعدقأ مانا

 5 ىهسيوفو نأو هتاف فذحودو موكل وللا لعن نمحاحزلا لاق ًارماناو همانقناك

 سلس طظطوو هدمت وه 2 3 دقع ه) و هم

 مرقم م مانيب لفيلم ويل دس بع 1 ا نادعافم مرحو مث اد » ناوعف مرخو لاق

 - هع 02 -

 قدس ذ ناوعَف نم ءاغفلا ناهد نضورعلا ىف موكا هلام نب ١ناق مرح عرضت نينن و نايع اح

 || هدو تبلا ىف نمل لوى الا ٌمْرَننوكيالولاع ٌنلعَتملا عيطقتلا فلق

 ناعم ااذاو هضم دوغ ما شلن لست افاعي مو رد ل و اوبأ

 2 هس

 2 0 ل هةسقن أ 1+ شروع ناسا لاهو مسوتدتف لكل مو ساطرقلا هموسيفارا

 لبق 3 اةهسو ةرنيفتكلا امر رخا أو ىلعالا كلنا هرط قنامر منام نامر رح ”الاولبجلا

 موو

 5-5 1 ةريعكص افذتك هو لاتع لبقو اولا لبا نيدضعلا

 رن سوأ لاك. هفرطوهو عدي ث يحرك عقم مرشالا لابقو نيو الإ نديم اف
 ظ الور حدباس رفرك ذي

 امرشا كَدَس وتم ناكل * احنا ل رقالول هتان .

 نفث لامر أب يذهلا هربت فرط فتكلا ُمرخأو كذتكمرخأ نع كو طقس تا 1

 لبا مرتو اها ودا م 1 و مراحألا عييت ياهي
 مدعم 7 / -

 عيتااذا عضوملا كلذ ماو لد نس رأت ٌئيرطوأ أليس موحاممردناو هت

 "5 594062 2 - اس ا

 اذك ةح ني ريثع هلوق

 ىلا هلوق و نيعسن"ةلمكستلا و

 لا *لمكتاىفىذلا اهلثم

 1 هبلع موك دقو ةئام

 ويك

 لهسهمف ال اولصالا ىف

 هأ



 اوأ| لصالاءاذكهةنشناوهلوق

 دعم هاررحو طوبضم

 ىف اذكه مورو هفهلوق
 مكن: رامعةدهو لصالا

 هأ اهفادوح وما دهس ل و

 ىيك»

 ا د و نسا لاخوي

 (مرخ) ١ ميلا فرخ » هاللا لصف 56
 57 ان جه 7 وهمس

 منيراعلا ركل نسراسعلا ىلع 35 ومدح او ءاضر اكرم فهو

 سن ق2 ص

 4 قركتلا :أركأةسيذكتاو ىراكسلا مذا هم اوماطد لو ةيدلا اوايقور جلب انمهاخأ ااوعانعأ

 ١١ ا وهوحاو مدنحأ ًاو مطرف مطأ اول جرلا تكسرمث طخ تأرقو ىرهزالا لاق يذبح لخرلاو
 سماك ورك

 وركز بوما عبرا تك ضنا للا ل رود وو

 ٍ ىأ رخال نانا راضو وبلا ذك ورغ ترانا

 -3ت #7 «©5و

 ادعم ان طوقألالك انو *« ىلا ةوغاهل تداةسادخ
 ب دوو ومووموجج ب . سرج وج تعج

 ا 7 لاف ثا نبعئاح سرف مم. ماذخو بنت [رادامر ملل دة ىرقلا ىداوةوعدارأ

 1 ةردان قات كيلوت 5 هر واسآلااهامادخْمدقأ

 1 سدقلا ىرسهالوقىفءار 4لا نم ىلاح لح رمادا و

 ماَدْحّنبا قي امرابذلا كبت *اللمحملا للطلا ىلعاجيوع

 | الاعب ولاقت ىدحب .ولار اهل اوهوماّدسملا نمل ام د هب هءولاخ نيالا

 رخاالال رقما عنهن" الوهن
 فاح

 امركمال. وأني رامئرأ ه ىن ا /:هتاماداو> ىند رأ
 ست م

 عرس لَدَح (تخ) نونمؤيال ثعاج اذا نأ كرعبامو ل بوز هلوقريزعلا لي زغتلاىفو

 ”تيوع سوح وصمم لم مد

 5 ار واكو رسكلا اهنا مرح كلوقزدصم مرثتا (خ) ةغل هلم هملاءاللاو

 ' || ققشتلا مارخخالاو مولا و ٌتعطقامو تم قنامىأ انش هنم تمَرَسامواههصْفتمَرََف

 مرخثبللا هيلا ضوئها زيي الاو مخ آوهق قس .0اًداَقَوشناىأ هس مرو

 - -وارويوس 4ب

 09ه عبخ هموم

 تعنلاو عدلا ليال بأ : هولا ورطقق وأنت ةرشانلا فود ور ريولا ف عطق وه وأم رح مرج هسفنأ 1

 7 هم 09ج

 ديزث و دج ىو موو ةفتذالا قوق اقوا نس تلا ىكاذوكناصأناوءامرخو مرخأ

 0 0 كاكاو د

 نحر

 ذهب قلعت يدا نأ ع كر ثائاوراساو نيل نعد رانانتا الا ةثلدلا
 عقم وم 5 229 هو

 نيبام ىهو تعطقو هسفن رو تمر م ونأو هو مورتخو هفامَوَز جر لامسوةثالثلا بخ

 هدقتأ فرط عل عل لبفو فالا نب عضو شومر مورد
 3 .ه.

 نعام هركناو اهموقثماهم رخ *ينذالا» مرا خ بر وناسنالاة سترة مروا وعدا غلبال

 ناذ الا



 0000 لا هب دل

 0 م

شوُم رطلا اوعطةدقر فت هثالشب قا رعلا ىلعريمأوهو ديا دبع 1ث تبدل ا
 : اومدِ

 ةَمْدَخ اوم نيثملادبعثيدح فو قي رطلا ىفاهبنسلنلااوبرمضواوعطقى؟ف وسبا |

 عيطتنلا شكلو امامي كأي ةرومشلا نامي الع تحب رضفراخثدد>- قو. ةعطاقىأ ظ

 ا مقرا درج ل اكو امدح هفارطأ نممَديكِ لب قمنا لوق هنو :

 همد.-خو مدخجفهمدخو لي اهرةلزاع واح محبو * هناقثأ مهي رمسلا مدح ||

 رم الات علئ م : 75

 6-2-2 اَتمِدَح لاعب ىورخالا قلم ةضفباهدلح فص 8 1

ِْ 

 وهلاقو ىرشزلا هجرخ أ اذ كعريثالا نبالاهت : مدا تكا ذاو لت رَتساف ّتندئاذارع

 عاقر رلا نب ىدعلاق اًضدأ داوه

 ةبعلكلا لاك هع وطقمّسعَذَح نذأوا مطعم أ ٍ

 ءاشلا نم ءامذ- ار ةعلةمانٌاواهتس تاصأ اذاا,ممَد_تاوورعو لاك اهعسش ْ

 64 (مذخ) ميلا فرش « ءايلثأ لصف

 | "هلوهملاءا1 اهب وريهريغو لاق ضعن نم هضعن مالكلا عطقي هن'اكليدرعلا ءانعم ود بع راسخا

 يي تضم

 وح ”. معدوم - ا ارو < هَ 3 م د

 مدان هلا اهمدخدقف »* اهبلوذأا عب رلاَت رتبة صاع

 ةاابحاف رعق ف تقداصمأ الأمم ثمذوم تمدح
 ل 0 خا ل

 ثرملا يد ناسا برو مال مدخشو موو محند عطاقلا فيسلامْدْماَو

 ا وقهمالع :و رمش جنبا

 و وه يره انما

 بوسرو مد فويسالي قع #3 امهيلعديدحيلا ريس هام

 ناد الة مد نيذ اري ىلع مكن "اب دقولزارمكنا اكثيدحلا فو ةعرل ناد هلا مدنا

 س تمعو

 2-0-2 ك9 .ع هةهصورو تدعم موسم ل ع

 ميحنداامعط وع 5 اهيلعقرو ىتدعسمن 3

 لرتةنذالا ضو درع نم هقشاشلاتام-ن مهدت ٍبيذهلا نينلواض هرعاممذات 20 ةو

 همسي و مالسالا ناك دليلا تامسنمةمَدخا و اهنذأ ف هرم عامة وسال نذالا
 س9© #3“ هدو <

 لاق »* لفرع نمةمز1ا بئاض #2 هلوقرسسف هيرو يارسعالا نبا نع سل شع هن زضرقملا

 نوكسلاولذلب رارفالا ماذخنالا تيكا نبا ةيرضلاو هانا كلذ لكي وية ىوزيو

 لاَ هدلاباوض رمد يل و اىدسأى "ند لد ردشنأ و

 5 رش اوعمست ل ناك ل 8 انا لوط زعلك 5 ٠١

  1 37 7 4هب 5 ١ ١ 5 1

 6 اذكو ميوادخو هلوق

 حراش هن وصو لصالا

 ه.ءفام ًأاطخو سوماقلا

 نكلو ءارلابعرادخ وهو
 'رلمكتلاو بهذهتلا فىدلا

 ب

 حلارقصا ١ همد_توهلوق

 مكن او لصالا طيضباذكه

 روي هأ



 نيت عضومامال باسم أنام اممدَحو ليوا ارسهملعو راج ىلعناك هنا

 غي ىو

 د ولا

2 

 ىشعالا لوقوع 6-5 وءاذلا

 س67 © عا دهود9و

 مداح يعن 11 * ةرتم سأزو سانلاز ءنأولو

 وو 25 0 و زو همع.ذ5 يدو 2و

 مدخم سرف ل قو ه رءاشأ قوفردت سم دب مَدْخأَومدَحسرفوهسشظوأ تض االعودبرب

 5« ع

 ة»و دع

 ةفلد يعستدقو لسير أو هفةدحاو لرب ناك ناذر 00 ل الا

 ه2 دص ام ع

 اال رم مد

 م رفد 3طن لعمر وعش طيلعربس كور ةلانقسسكلا مهمعاج قرف ىأ مهتم ن2 هللاضف

 اوس هذلا تطقتسو حتازم 711 هد يو الاكل

 5 00 مدعيا هأ عاقج اشو: هر ةوهلعاوناك امباهذا ًالئمكلذ
 0 7 صدم مس

 مدنا لصأو ُلَمماذهديبع هلأ و اهمال اخف الز + هني ضةلاةاذهلفا

 ' 00 لق هنموُدَمَكَحلاةريدتسملاٌةقاحلا

 اماددا ىراَدعلاتربأ ذاى ردن ألا ىلعنودراطملا انمّناك

 اعباهةرق مكس دمنا صقل ذهلو كلذ مهفانتسا وذاك مه نرعأ عامتجا دامس لاك

 كيرلا, مدقلا (مدخ) ةمد#ملا لاذلاب ماديا لاقب وع دق ع واهعاممجا
 2 2 هَ همر8 ور د

 مدخدقو 55 تا #3 ايل ضسيرعاشا لاف ميرور

 ة ع 1 2 يع
 مدنمَت قو و لعف هنمقت.ثيال مزال هتعنعب راسم 2 دع وهفامز> سرفلا
 0 93. ةم و سمح ل 0 ص

 ثددحىفو هعطقىأ امدح عمدهمَدَح عقلا ةعرس مداوامْدُح تفيسلا يم هنو انامدخ

 0 م. #3 ىد 5

 ثالس ثدد-ح ىو نها ادت داما نية ونذر وهلذ ىلع وقل ندين ثيدحلا

 ١ لاشي و دويقلا مادخل اورعوبأ لنوارسلان هنيلجرلاحرخ ام-دارأل ونال مهو

 1 ديزولأ لت وار بلا لحر لفاس أ دنع لدوارسلا طاير مدخن أو هدسنبا سو لم سم دلل

 ٠ ةفظوالا ءاضدسلاةاملا ءالطال تمءامذألاو امد 2و ءالخ ىهقةدعنلاةَقظوْأْثَّ ااذا

 ٠ اكلك نما غسرلا عضومد- :ءاهتاسق ىلا ىهل-ءقودوس أأهرن "اسود حاولا ف.ظولاوأ

 1 منذ ةمدبكلا مسسالاو لت خ الخلا نم م مدخل انهنشم لوعولاكلذكو نعا ”قئاوشو اداوم

 | للا را انس لاظعال كانو 7 ال « اهيا حاتم سانا بر لاطع* ال

 ريد سف فيظولا نعل يجتلا ضانب مصقينأ دعا لقوا ضعي وأةغاسز ص اسلاز واج

 120010 01/01001ذز]ز زور كطكءدٌ

 الإ 1 ذل هقد حلا يراقب سلا ديواني تيفو ةِمَدح مولا



 63 (مدخ) مما فرح « ءاملال مك

 اموق حده رغاشلا لاخي راجو ناك امالغ
 مِدَحمهتشفار اذا لاجّرلا فو 3 مهسلاجت لاق ومد

 ةمطاقثد ددل_-ىف و ةسقت مدى ١ أ مدن مدان كي نادال وتذذقا ىلامدان تمدد 1

 ىلع عم و مداد اوما هننيف تن "ام رح كي ةنامداخ بأ ىأسا مالسلا.سيلعت لعو

 ثيدسحىفو قئاعو ضئاكلاهذ' الا نمتذوخأملاري_غافمالا ىرخشهئارحال ىئالاورك ذل

 هذهو هيوجولءاه ها دك هو ةبراج ىأءادوس مداخي اهئ أيما قطن ن ح راادبع
 و - مي“ .

 هنو ة لج و 59 اعلا نع 07 اهمدخت و همدخ هم هدسس نبا ادغان مدام

 بزرعلك عملا 0« مكارم 5 ابا وبطال كنار مدل زرهنكللا وردا خلال بقو 0
 1 لح

 ىك-و كلذك امد و امد سفن مكخو ناتصيصف نار رعةمداخ و مداخى الأ اوحو ورا اوأأإ

 هموص رة

 امداخ مشوا 2012 سف ديو أ مدت مدان انكي نابل ىلا 1 ١

 و ه2 ع م5ء9ذر هم 2و وو 0 ا ا ره او 200 1

 ديعلاو ةمآلا ىلع مداسلتا عي هُمَد ككامداخ يطع انالف ٌتمدخأو مكاو مدا ٌةرثك هبدار

 رمعبلا غشا فدشي ةقلطلا لثم مكحيلا الغار كلا ةمدكناو نا نمتعبان هلمودس ل رو أ||

 عجلاو « مدا بي رسلا امس ندياطو + ىنالاى رادار زر :

 نمناك اع : رهنال كلذ: نموهولا نهم وزيعبلامدتدقومادس + بيذهتلا و مت هب 1

7 ©2270 

 لادا عال هملول كت دفو مان عازل ةضفلاو بهذلااهفّبكَر روس[

 لانشون مييرممتو موكل(
 ءاوحستةرامماشلا لهْمَت « اكو شارفلا لعل فيك اهل
 | ردعلا ”ةلرقعلامادخ نع 3 اىدب وهذ نع يشل لعن 1 0

 ه_.فنال ندبىدت دعو اهماد_خنعةيئف انههمادخو :ىليقعلا مادخ نعىدّيتودارأ ْ

 ليسن ع رق لو أيس نع فكن قو لبس نع ى دود« وفك فديوا
 ليفط لاك ةأرملاوريعبلان .ةمّدكتا عضوا ! 1

 مدل ريما كرجل 5 هْترهذدقلَقلاَننعاَطلا فو : ٠

 ث.د+اىفو قاسلا نادل عضوم ةمّداو مدخاوهريغ نمكلاق وقارن 1

 يعم ماد ىلع عمي ولا خللا نعي سدح عج 0 اسمه نيب وانت لودجال 1

 (رشع سما برعلاناسأ ب 8)
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 ظ (مدخ) ٠ . نيلاتفزت ه ءاللالسغ١

 ١ كامل ا 3 واير

 5 بل تبسم دن 01 ”دلإ هل-ةولافهزانسك البكر بس

 . أوةماُّو محو مَحَوَعَسمدلا ها :ال لاق  ورغلادرالاوه ىل أرعالاننا 170

 د هو

 ىدعللا لاقو اطعم اصل وعملا مخ دقوءاسم-اهلك مثحو |

 سمو 2 9و س © سبح

 . اللص ناار 0 امدالو ةلاغمامثح هلواعم تدر

 ”ىدعنب ميد لافريطتملا لج را مضايا (مرخخ)

 متاح قاومويلا ىلا دع لوقت «: لرد اذا تاهو

 ةراشملا ةانهلا كلت نعدصاذا 1 مدل اَذ ىلع ىذع هنكلو

 ١ >:ةةوتارس يي( نو ليحم ل نريتج وديع ل نحيا

/ 

 : ا 1 0 : . ش :

 |« بان سلو » هباوصو معلا اوهولاق ىلكلا صاو رالوهيىفا اريمستسل نبا لاق ى ربنبالاق

 + 0000 دوعب سيلو: فري مضلاو لاق ىضوهنكلو ومدح هلوقليلدب

 ْ اما اد هلاعاش 35 ةددب | اركريللا لا ُثدحَو ياي

 ف رص ةمركسملا اوفن : ا!تحور دا ءاهاومافنإةسرُلناو فا انيلغ مراثحو مرا ل جرو

 ع ”ادإاناتغل ىهو لا ةمراح ءاحايدا_بسع ىأ نعىورؤنايلتار اسوأ ءاور تالا ذاةسرالا

 | هلزنن لبج مسا مم 5200 ىلصلا مرانذلا نب ورعوانلعلاةشلا طسوفنالادنعىتلا
 هك ء هد 034 و

 اوراصتمنم مهلاقد ونعلا ن نيرابغأ نب منش و عواشيأ 8-2 ماجونوب معئت مذ

 ْ يلقلا نهتم هلق ميشيل عدن ةمعتلاو مدسهب ىعس لج مسا امدح ليقو نواب

 ومص سود

 دحاول هتان زيتي رار وات امداطوبملا 00 0

  0 00ا 000 ١

 ظ
 ظ
َ 

 ظ
 ظ
 ظ |
 ١
| 

! 
 ا

 | اوسمغي م تيطلاوتارمعزلا هبفا وطلختت م مدنا وعم ع اواك ًايواوحيذ فنمانلا

 ةاكتاو مس | ملدَو ةيند فءذخأ مولا مدح «(ينخ) او اذاذد هال نأ اودئاعتو مهيدأ

2 
 قط ] أوما نب اهتولوقي برعلا دنع تسوون ةعساولا أر مالا (مخ) ظالخمالا

 هك دابغ اع يملا يف ةثالاذ 2: 0 ا

 220ج »#9

 2 د سلا

: 

3 
1 
9 
5 

١ 
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 ح
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 مهد أنا هرهسفت ولاق عابطااو عيباطلا ركوه ل جرا لوقما لاو انا شدو لاق

 يما مهنا 0 مول ماتو داق ىداول ماتو كاملا رهساك ا رئاذ ١

 بيذّتلا مالسلاوةالصلا مهلعو هيلعءامن الامتاخ م .و هيلع هللا لصد. تو ىنايعللا نعم هل

 د_-أانأ ديب مناك امريزعلا لد زئتلاىفو ليسو ديلعمللا ىلص ىنلاءامسأ نم متاحا ومتاحلا ضو

 حالا لوقوبتابو ئرق دو لاف مهرخآى أن يسن !متاخو هنلا لوسر نكيلو مكلاجر نم

 اضيأ بفاعلا هئامتأ نمورسكف ةروهشملاةءار ةا[ىلعءإ_بامنا * اشم ايبنالل كرام *
 نو

 : همدلا انيديردلاف سر وءاسالا رتارانعمو

 00 طقام ىلع ىناطعاف عم »4 نترك الهلا توعد لاو :
 - م

 ةهمس د 3-5 <95 »و ا

 وذو يفد لوأ اقسم يلع منو امم زو ل نك برا بنج نال لذ نموه :

 هاني

 دعل باو 1 ئدو اهوةسىأ مهعو رز ىلءاومّسسدقوءاجرلاب مخ قساذ هنالعأ مس !ماتنلاب من ٠ْ

 اس ا اهمحرذلاريسي ىحردملاب ضرالار اثنا مانا ىنئاطلا لاق

 هنالو ذاك عارزلل ل_,قكلذاو هتبطغثر ذبل !مخوةيرختلا عضال سار روس وايام هيلع

 اةيقرأسسش مقالا للا عسب نا جا وللا انالتماوفأ جدنا وبارتلاب ديلا ىلع ||

 2 اس هرغاث ايم سرفو ا وقلا مدولقأ عادلا يسلط سرماافا ”نمقرأ || ظ

 صول كارعا نبا اتي هدة ألانيا نريد ْ
 كلت لال يرش حا اوتكسو ل فاغتءئشلا نع عدو مات دما اهدا وليلتالصافم
 نعدم 52 ن_بحاامو اممم ىأامتذكمءاجو ةيسرافلاب تلا ىماهبذ 5 قس الع 2 1 م 27 - مو9ب 2-_

 هضرعئثلا ْْمَح (مخ) )2 عر جنت (عمتخ) لعأ هاو جاجا

 نذأو فرط: نأريسغ نم اغوثونذالا نم ءأر ضرع ءمتاو فتالا ضرع كيرخلارمستاو

5 2-0 #-- 

 مح -لاو ماك نالاظ ملا يقوةيالا يرحمنا أو مح أو هوامدَح مخ دقوا

 عفترملا ٌزاهَلسا ّمْحالاو + مخ الا فصلا دحن هتوملاب » حالا لوقنمض» رعلا فيسلا

 1 ةغيالا لاه ظيلغلإ
 ا مس# ع مث ةمس سب جسوم

 دلال مهناكمبا 0 د ما ال تثسملاداو : ' ش 1 23

 ةي اوةدضت درع #بقو نم رز ةخضو يوجد د و اطيلغاط تمناك اذ[ َ

 'ىشعالا لاق امنة زرت روثلا فنى رصق | ظ

- 
1 

 ذل رو ةنا هالات

 ل 0

 اهتييظنماسندلا قالا هلوق

 صنودولصالاب وهاذكه
 سوماقلاةذسن و يكحلا
 ديم ها هلهيشتملف هلو ردت

 ماتو ماتاهْدد-او هلوق
 قىذااولصالاباذكح
 باككاهدحاوسوماقلا

 بيذسهتلا ف لشن زملاعو
 ناانع الن ”هةلمكتلاو

 ظ يمص“ هأ ىلارعالا



 ماشاف ىر نادسشنأو عبطلا رتنغل
 ند عديلا اهعومصص م

 قحريغب ىاتبَح َتدَخأ »* قس بر ولات اذدنها

 ءازقلا هذ شن أ ام مان التادهاشو لاك »* ريمالا ماتْياندعوأ 5 1 .ةلافو لاه ىاناخىو ربو

 يلفت .ث ليينوضننم يضف تل ا ىف

 لِمقع ىب ضغعبل
 * اذان سعشلل ظشلا ارامتفف مد #* نذام مويلا هنددحام ناكل

 ظ نامت ىرغص مَن ايلا نمرعأو * هو روح مس نيباراهن بكرأو

 3 فنك /ناو لاعافريسك:قاعجامنا داو تذل ةوشسلاوو 2 :اوخوجتاوت عدباو

 مع 8

 هيلمتا لمياه هسنأ 0 0 وءدس ْن ا

 | ةتككاش عاب ميعداذا هنأدب 7 ررقفلا فش :. توقانلا لا ثددخلاىفو تهذلاب مقل نعرلنو

 ١ ل هناثردحلا فو هيفةلئالن نوكيا تدخلا مصفاة" الاو رش الاب األاق قغهيفدجوف

 | 0 دن رانك جا نغاهسنلاذائأ نامل ىئالا ماا ى 000

 ١ 00 متاح ء لدحر ةءاحهناثن دا قو ٍبتكلامَحَف اهيلاهتح اخ تاطلسال اهصْخرو

 ْ ىلإم ديدملا اخ قلاقو 6 اهنالمانصالا عبر ٌكنمدجأ ىلاملاقف

 | ممَحنالف لاَقو 00 ذلاراغكلا :زنمناكهئلراتلالهأ يلح 18 لعىرأ

 انشر 3سم ا فالي 8

 | ىلا ءارقاذا نآرقلا نالف َحَحَو كري غىلع كر ذات نالفمتو كذع ضرع بأن كنلع
 هتسقاع هتاشو ءىشلك جاخور هللا مارا نادال 00 هرخآ

 8طن ةرترامرا ةروسلا هتان هتف ضيقت ئشلا ” تتح اوموخآو

 ا تا * 0

 3 بأ ند كلك ىامنفلانو 2 ا ذو من لأسم

 بنرقوهو لا كما زم انعم هاجت لاو اكمطاخ كسمهطْلَح طل لوقنةأرما

 :؛
 ست مال لنيل لذ ؟رقءارغلا لاو كاملا مطبق 00 ةمقلعلوق نم

 ماّدلناو است اوءارغلا لاق هرخآذم اكسمه تان ىللعجاراطعلل لوقت 2 ةارملاّتن ؟رامألافو

 قدر 0 زد مقل 3 مسالا تاخنا نأألا ىعملا ف نادراقتم
 ظ)2711111]ذ 1010000007

 ' 51 00 ٍ 8 4 1 ١

 «# زهر أ

 مالنا قالغأ فأتوا # تاعرصم ىب انج نتبف

 /“”ذآ1010101
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 اا لل اي ل لا سل نفسا ا نس فل لل تللا
 ل 8 1 0

 اة (م) - ملافرع ع ءاخناوءاللا لصف

7 

 طتغطقرقو يتعلم لسهسلا نم نامْوَل ا ةفينحو ؟لافو نيماوحو ناموس هب و

 اهنكلو ةنوزلا بدطأ ىشو لامعا نيب قد انقلش ةئاموحا ل اوتام ونا لا ةريخ فالرعش

 7 يت

 هظيجت او اهله س صن ناحح هن ودو ل-هرلاقوفناك امورعو لاقو فرانأال ومكه سيل

 تان:تامولاو ةداقنملا ةظ.لغلا ضرالا ىأةنام وك اءبئاخأاهن" أك جُدِمدُف وثند خيو

 لاق ع ناموحلا معبأ هو طذمون أ لاق امزح دوال

 0 و اا الغ لاش ثاد ولاول وهو مال_.لا هيلع حو هنا ىن دال 106 ونقرأ

 شحوروَتفصيديبللاق عضوم ناموس او ىناح
 لاقل تدوس تلات ادرك ناموّلسا ىري ميذأو

 لولا ةَئامْؤلا ةيكراهللاقي ودلا فارط أَن ماقَوَط ىلد عساو ويف نكون كردنالا

 1 احنماليوأَن حين ملام :وقنامودا ىردأ
 ةعا 81 درا مك

 ىابعللا نعةربخ“الااماتشوامْ هميم .( مخل (ةسضا الن لابتاو
 مو ع

 ال وأي مهقالتأ باقلا ىلع او افا اوةسغلابمالددسشمكوم نكرة - >» 7

 موجداق ىلع 3 وهم مبولق ىلعمتلا مح زعلا لي زغتلا فون عسبط هناك ؛ ىثهنمحرخي

 ئشثلا ىلع ةطغتلاوهو كا او ةسغللا ف عّسطو مح ىنعمقصماول وأ لاك ايش ىّنالو لقعتالف

 ىلع ناَرْلد الكهف وأهل انقأ بواقىلعمأ العو لح لاف اك ءىثوإ_خدالن أن مقاًنيتسالاو

 ىلع مدكهللا اشي نافل ج .وزعهلوقو نوم سكداوناك اممجيولق ىلع ىّلْضو بع انعممجولق

 كءاق ىلع 7 مد ربهلل اشي نا هامعم حاج نلالاقو كان "1م هللا اشد نإ عملا ناكل

 ماعلا لثدمساوهو ةذيطلا ىلع عضوبام تالناو اذكتتا عرش اوقىلع هاذ لعيبسسلا

 ايلول اوقوناكلا ىلع :منولا يلا و
 2 - انام

 مساع اهرب 35 اهيدوهفاطءامهصو

 520002 7 اه ملا ف

- 

 وهم

 اضي أمنا عستلا# .لئاو ضو بتم نع ضو ض وهم نم؟ ضل ثم ةموخ ةثيطا يلع ىأ 7

 نيسمؤلا.دابع عنها بتحبي دسلا و ة.شيلا ميت باكدلا امال
 هم

 و 8

 هن ىسي باكل يقاتل وضارعالا ميغ د هّئلادنم لعوب هبا ك انعم بيق

 ماتين مان انشا مئاكناو تام اونو نام دكتو هوان قو هنطايىاعنيرظاننا عني 1

 مانا د -عأ ناو كلل هلامعت سا رثك#ت عّيباطلا باي كلذ ل خد هيرست هلثو وأهلك نسا نم | 1

 تندد

0 



 دو و ينس و ومر يا

 تح قت فعلا

 و
 تناك 2-0 زج ىهددنع وبأ لاق حن م والا راق م وميلعملاب ىلص بن اا

 والان هاهم المال مساع و ىرشز الالاف هتاف دلال المد

 مث ةنيدلا لارا لَم تاك رشة فوه مرار اياب :لاىو ةءولمملارا ير

 قفا 3 رسل ثامنا اهيفذامنت الا نعئسمنامناو ةهساهتدجا أو محماكف ولا ليقف اهيفع ا

 اهلع نم 0 اع متفرع_ثلاو مدلابن ع0 نيطن هلع تناك امناللق را ضلال
 ود ادع ء مع

 ننرِع مأ' ةمدسساهاعما دلا هايم نانا صاعلا نبا ثو دس>ىفو ه-ت>ولالوالاو
 و 2 و و

 فصددلاق 1 (مدن) ةريغملا نب مشا تن ى هو هنع هللا ىذرباطخلا

 د مو. مهمه #وو د2

 يلملم او مسموم هند -او مدد قورعك ا كمر دار جو النا

 كالا لاو ةئاطلا لاق  وةعاجلا نامذّدملا ىره ولا( مذنح ل قاريسلا همسفود وسس

 اهباطو تباطِمْوألانامذحاذا 2 اعلا ينل َوراورلاناو

 ىو 986 رو

 * الب وما. امو>امعنو * هب هور اه ىلالا ىآذ رك ريالا نم ماشا .طقلا مولا ( موح)

 لمرلاو 000- 00 للك 0 ا اي

 »* ول مولا فن ءرك اذا ىتح 0 0 ا دل اي

 سدو
 ثيدحىفو ءاملالوح موتك ومودي اطلاع نامودناموذ-او ىنامعإلا نع هنرع١املا د يرحل

 ماحو ىناح ىو رب وءاملا ىلع تالا له_هكف طع ىأهةبارق ىلع ماخالإ أكوام هرسسع نا

 (ةاو عودنا !ذاة وأ. وئانلا لوح موحي نئاطلاو موداناموحو امو يشل ىل عر ابطا

 ثيديسْفو رادو اناموجواموح موك ثلا لوحم غور اطلا ماحىرهو_لا.شظعلا

 هدرتءامد_عالففوطنىثءاملال او> موت ىلا ىهةمئاملاانماهبمحرامهللا ءةسّسالا
 ©. ىو : ه- ْض هع 34 مي ه6 < هإ 37

 ايو واما و يس ماطافنأ أ ان لاقل كرار للسلاح 1

 ىلا ا ا ىو 7

 اج شاطع وسو ءاوس لد ميم 0 00 ا

- 2_3 

 5 5 و)

 مع را أ ضعبا 35 اهات 331 نمر ا

 للطي قا متع اور ودتىأ سأرلا ىف موك تل مولا مناك نيا لا و ةينكلا مولا
 ه2

 27 يلع ناكم دام ودل واهعامدٌشسطعدف كيذدعلاف و ىَتطعَد فاحٌةسماه :واهدكم

3 



 ةإأ (منحا) مملا فرح »* ءاملال هو

 ةمسجلا لبقو مْحدقو ريسعشلادنءنوُدولا توصةم-كجلاو ر يسقابةبواعمو بالك نبا

 قع وهدد

 توصةم تحل ثيللا لاقو هبسهنبنيعمسيو ل.مدلا فردت 00 ارعمسمعلاو

7 

 9 ده م من وم "م 1 سوم“

 ةمعج مع وامه مم لاسقد ل.مصلان ودس د ٌتوَص و ىلاعلاث وصلان ودن ودرب

 هيلا سن أ سأف هفلأناكىذلا «تيحاصىأروأ ف لعلا ىلطاذا هتوضة باك ةن اك ى :رهزالا لاق
 « بدا ا : وى و 4 . .

 دارأرب» ادارو“لامءتحىرهرالا هاد وجدل سرفب ةمايقلا مون مت دس“ ى عمال عندا قو

 ا ه سو

 دوسألا منجا ىغمالا دبحاو مخلاو معن للا ةفشحون لاك ةمحج هر دحاو تتم خل اوداغسلا

 زك

 ماجي كببئبالات * لا 7 »7 ةرتنع لاف ةمهعملاءا1ن|هللاقيدقو

 لاهل هجا جة د اولا دول ىجاجت هيلا يت اودوسأ بلا ن منول

 ِ ع :

 هدد . نط ةرملاغل مي دلال ار ون دسك فلا فاز اأو محام ةره

 ىنامعللا لاق رئابط !ء.جبمسحلاو معيجلاو عارذلا نم لقأن وكي نس | عزاهاءانملا ةريثك

 مومدلاو ماع فلق ئث 5 قبًانلليقاذاكوقي صاع ن ماس ارعا عمس هنا قاننكلا معزو

 لطخالا لاق .ماشلابعضوم

 روضااو مومصلا هود ذو ذه ٠ :هتفاس لا ل3 نتاج قايل ظ

 نبا نع امث ىورئردنالا (محا) دولا لابخلا مالو ةيدابلاول ب مساٌةموكتوأ|
 (>) ةقثوهو هريغل فرحا ا.ه عمسألو روصتموت أ لاك هم .ورلا هسا لاه هنا ىنارعالا

 اراك ىفضإ :ليفطلاه . زيا ىلا برْضترضخرارح مدا
 -ه- 2 سو مو سا درب هم

 مَ ضافرأض رالاو ىَضِلس اق وق * ةنحو رفنأكن ابد دك
 و :

 ننام و رعلوقهنموىربئالاق
 ”ه 5 0 وه <” 0

 ثلا نمل ارفصت عر ءرقاذا #2 دحر رد فك زر ١

 ىدءنبنامعنلالاقو 1
 00 هماوق د هم 1 0 1

 جدو مانرنم قسيت سنك 3 اهكيلحن أ انس لا غلب نم

 9مه

 0 د وذول لاك ريض هه اولا نالدوسننت ان عاتكاودوس بام لقوا عيعال

 و

 ماسلا ف يو

 عون هوام مكمان ع زليلرخلكورع موس

 ىارلا لاو ضرأأ اا تايقر سبلاوا ةرضملا كلا لأنة دحاولاو

 مهما «ه-

 رند :خارودذلا تت نمكيغانت »* مدح قوق نمءاردتلايكن' اك

 دنع اريع_ثلادنعهلوق

 سوماةلاح راشدداف ًاهءلط



 لحجر مسا تفل اءناجو هلوق

 همف :روهمشملا لكلا لاق

 تك مأ ءاملا 5-4

 يعدم

 (مج) ميلا فرح 5 ءالالضف 5

 هو 6 ع

 اهسقراهارك وش الالي اهردصةماج تقل أتم رعاذا

 حاملا لاه ةرملا ةمانكاَو

 ديلا نام الطعة سا «. اهللوت# انك ىلا ةاستفلار راد

 ديقانلاَن رق رانا عت ما ةيعال ىهوابونمّماسجلا نت

 هنا ماهتس نيعت كح وملَلى :رهزالا دشن ا وهفر ”اطلا عملا انه ةماجا, بهذ نم وو

 ْخاممشلا لاك فورعم عضوة ماهو ثان اممىأ

 نياوهوا أ ربا لك ىلع .٠ ةماجرومروم اءاهحورو

 |ولدا ةركيةماجلاو ا رقلا ةحاستمام اووي كد ةيفنتي ةماجلاولاملارادخ ةماخلاو

 | ىبالا عارك حاحا صقل قمرا تتمايل بالا هعمل لسجلاةارلاةماحلاو

 ٠ أ عازك لوقوهوهدسن الاق دحاقلان ”عااو لقا ارك بخ فو ةمدجاهتدحاو

 و ترو : م

 دشنأ عضومةجوةسجوا رامختناك اد همام لباواهاركى بألا دل دش لاقي
 9 ءموءو

 تمتع الفكس 3 ةم عابس لان مراد الأ شفخالا

 ص الاوت الثلاونيتيلاوت هليللا ضرالا فدوة: ضرالا,ةقزالاه 2 وسزاحتجلا لدعش نر
 عملا ل ثما لم نوكست ةقرغةمو بين ادّدمنوكتةراجخلاو ةلورسوادكَح نوكن راس اتت

 لسلقلاسلكلدك اتبنتدنتو ضرالابقزالو علمتم هرابجو مالا اهعجبو لاج .رلاشورو

 ورعنبش رطوجنيتةرادزرلاسل ان عضوم ماج وريثكلابالو

 ماج لأ حاملا ىنب مس هكا انمي تدون
- 

 هش وسد

 8 ارغب هل ادام تيزي + همسأأ اون تدم منم تاماذا

 لالا ىفءارأل اتي شل ادت مانا ىرهزاالا لحجر مسأ مانا دولا ىلا مهين

 رعاشلا لاق ءاسءاهلا تيلعفمامَهلا
 هس 7 3 - و < هايم تبدو د ٍِ

 سد ماوقو نبش ماح « قاعكاوخ َنيمرك آلا ٌنساانأ

 حاب و حامجتو مام ماهم_هلاقف؟ شبك دنعق بأ مهضعبل تلقى رم اعلا لاك ىنايغللا لاك
0 

 لج مسا فلانا ىرهوملا لاه ٌانميز نب دعس ب ئحدحأ أمن« جناجوئث قبل ىأ
 نم هق|ةتشا ىلا:سهذيدوسأهنظ أو لاك فارعالا نبا ءاكجنولا كولن م كلم اجلا تشم و -9

 3 ا 7 - ىخاو

 رمءجن كلام هاراجو كلا اذهوه ةموم3- ةموجاراجاولاهوئشن سنلوداوسلا ىهىتااة للا

 ظ
 0 ا 17 ا | 1 1 12 0 ذ 2 ذ 1 2 2 ذ 1ذ2 ذة ذ ذ1 1 1ةذ ز ]| ] ] ]|ز]|ز | |]|ؤز|]|]|]|ز]|]|]|]|]| | |]ز | | ]| | | | 0000000
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 14 (مج) > مياافرن ٠ ءاملا لصف

 أ ىيعضتلا لقتل كلذو تدنطت تندطت ىف لو ام ءابمهملا نمل دبأف فدعضتلا همزلفدحاو سنح

 ويف وسام ٌلكىفاشلان ءىرهزالاىو رو ةدثكف ورح ىلع لقثلا فديزتاشي لاو

 ةيشحو وأ لآ [ةقوطمرغ وأ ةقوطم تناك اوسّشخلا وُمل ١ ويانا رئرامقلا اهبل غن ما

 هدقلخدتف قوطاذناك أم ىلعالر دو بعام ىلع اعتاو ماجا مسا ىفاشلا لعح ىرهزالا لاق ظ

 ارامل قس لو فور ىحاسكت ا دقن برش بع فدو ةيششحولاةقولتملاوةبلهالا قولا ظ ظ

 ماحاولاف اسهر و مئاحتتو تاماجو ماحس اهلا ٌعجبوهلكم اجلا توصيل اوريطلارئاس ول ءفناك |
 قدزر لا لوقدشنودحاولل |

 ارانتما اذا يب رطلا رس ىلع» تامّد د نهلاعنن ناك

 اراطفاعقو رف فا د دافوةيداغئيرطقا
 م م

 دولارا
 امانج وعد 1 2000 ىانّتلا دعئامصاا ىف 76 ذو

 الورم قاسوىرامقلاو تحاول او نمقاوطآلا تاركسرا ادنع ماجاو ىرهولع الاف

 نشف نم نانح اومنا قع هنيلخ دانا هاهلا نال ىلا وك كلل قع معي انما اطوال
 ىلالهلاروثن يد لاق ةماجةد_>اولا طقف نجا اولا ةماعلا دن نعوش ينال

 كروس َناسْسَع أ ةنافتإلا قلاده حاخإطو

 ةغباملالوقىفىيهدالالاقو هن ةيرئانههةماجكاو

 ٍدملاد راوعا رش ماجىلا 5 رطل يحل انفو كم 0

 0 اهاوقدلا ىرتالاقلا تراث ة ماهل ءازرمذه

 ةيمئاطملا « دقو 1 هيماجيلا 3 ةملماجملا تي

 نر دوشو ىدحولا ماج اوهف ماعلا امأو اضن /أمج ضرس نرتسلا ىلا نجااوُلاو لاك

 فلأن ىذااوهماعلاو ىريلاو هما وقد قاسكلاناكو ىمدالالوقاد- هءا رتلاريطنم

, 8 : 1 * 8 

 وس اسس ساس سس سو وس يسمو تا يس ساس م يي م يس م وج ياس سس رم يو جيس رج و سس ري سس مبسم

 5 .٠

 نيكل بدرع نو 1 كانتا 7 ِ 1

 5 "5 3077 قع م تنفي 5 8 1 1

 لاق رجشألا ماهو حرتألا ىلار الا .بغناك هن عوفر تيدسح فورثالانبالاقةنوببا

 يابس رنا بيرو يالا ١ كاادبلا حافلا وه ءالعلا نلالهل اق ىو

 ة.للا برقعلا مسا لاقي فا رعالا نبا لتءملا ىفهرك ددسو ىرهوجلالاف ضوء لاواهم

 لاقرددلا سو ةماح وج سأل يديد نازل وسلا

 > لامية ىلع نول
 5#" اذ



 مدت دةم#ا ضهانلاهلوق
 هطمض 00و ةدامو

 هأ انهامباوصلاو يظعك

 يكد

 ه9 »ل ءو قع ىخاو 2و 2

 مهنا ضهانلا ك كر لم « « معزتلاعاد لريوهف
 4 و 0 ع

 ثيدد- قو قل مدع ةرعش تين س : أرلامجو هديس نبا لاق قلط اد ةيدوسا اذاهسأر وجو

 ع < 5

 را قواك نكمل يمل اوم تان نتخ ده كوس كار ةءاو حب رخ دكعهسأز مج اذا ناكهنأ سذأ

 ( اك لميا ثيدح هنمو ةخغا ىذفرةعيوتاقيملا ىلا حر ناك امعاو مرد ىلا ةر علا

 ا ا ير هرهظ“املاب لسغاذاوٌربعا َتعّشاذارعثلا نالدوسىأ هدر

 «”ةع ١9

 لاق قالطل ادعبئنباهعّسنأ امجو هديل تدب مالغلا مهو هجلهح ىأ

 انك ار رولا ّتممه 5 امدعباديز ٌتدهو ىذلا تنأ

 كارعالا نيادشنأو همأقيلطن مناك امد عبادي زداسمف نا هلداو لجراذه

 ليلق ظاغحلا احس واظافح « ةنعطب قارفلا لب .ةاهتمجو
1 

 لسفأنإ هد قلوس ناكواس يما 000 لات هبئدمع نبا نعرعشىورو

 نايفسلاو ىرهزالالاقو 0 ند يحز ايت الا مهلقأ امها ندلا ىف سانلا
 . 11-1 6 2ك 0 شا 5 ًُك و7

 || فوع ن.نة-رلادبع ثد د >ى هلوقو هقلطملا موده سامو هعسس ىااجمهلقاهلوقبدارأ

 تناكو قالطلا دهب اهباهعّمىأاهانا اهمجءاد و مداخجا عتق هنأ يما نلط هنا هنعهنلا ىضر

 || دارا نوكيتأز وواهانااهاطعأ ىنعمىفهنال ننلوع_ةمىلا ءاذ عورممدلا عملا مست برعلا

 هلوقهنموا هع ذةأرما قلطملا س ءلبامةمصلا باش ثول صوأو فذخ اياهم

 حصل كب ىناولا لشي ناف 5 ةمصباث قع ىلا

 نم ماَجلا هديسنا ماجا عمجاو ىن اةماجو رك ذة ماج برعلا لوةترئاطة مالا ىرهزالا

 ىندالا لاق ماعلا ىه تودبلا ف نوكن ىتلاهنهولاق توسسلا فلاب الىذلا ىربلاررسطلا

 اههابشأو ةتخافلاو ىردقلا لثمقوطاذ ناك اميزعف مالا. اعتمر ماجا نمدرشململا

 لاقءالو امن عهلباواهوو ةماعّتلاو :-2اك ثنوملاورك ذملا ىلع عقد ىهو ماج هنادحاو

 || نالاج اولاقاك نيب سون ي_يطقّقعهنا لعف هاراطفاعقوةرغتى اج * هلوقامأفماجترك ذلل
 - + - ع . 1

 جامعا ل وقامأو

 ٠ ىهحاقرونم ةك-انطاوق ه ع < رابغ تيبلاتانطاقلا و ا مر ءرغادلبلااذهترو

 لاقي نأز :وجالذ اثق ذهلااذهقدءاوأ لاق ءايففالا بلقوربلا فذ ماهتادارأ ارثامنات

 نما رح عمجاف مسجلا تيقيف فناالا اهنم فذ امئاف انه مامي امأفراجلادب 7ىهاراجلا ف



 تندد
 هننشل تيوب : وت نين ا ل توا

 ا 7/ م مملاف رح # *ا1كبالضف

 رانلا ىلوق دي ًااذا لاذ هت وم دنع هش ب ىد و أ الحر نا لاق هنا ملسو هيلعهّللا لص ىننلا نع
 وة

 8 نط لانو هقنال نأ قلعلعب رلا ف فورد ىنوةكافامجترصا داىن>

 وسصو رك ” لس ع

 همج سرا ددامر مأ * دل ءاعمرلا اص

 ند يي 0 "تي
 مدس ةم

 مك لجرلام<وأراحراص اانا ,-اضن ألاشد ؛ تم تراصنا عفا لات وحو

 هرم ت7

 ةمدلانمهجولا دوم ىأ دوش مه ىدووب يصأدنام >رلا ثيدح فو مسنلاوهو مجلانههجو
 دقه ١٠<

 دمنا اذن قمن دامنبنامقاشي دح ىو معقل 4.
 هادو جليا ةنولداوسدار

530- - 

 سس 57 هى.

 ةكرح سالت خاب مالم عسبغو وضخ أ مالا نملوعفيئث ؛ لكن ممل

 فنيعشتلا ارهظأو ءاسماطعلا مسقلاَت ار 5 ااو* لاقاك ةرورضللءابلافذ_:-ىلوالا ملا

 لاقأك اضيأةرورمؤلا

 اوذنضْنار ما وةالدوخ أ لأ." قا نمت ريد لذاعأالو» ظ

 فازهلاورعن حا“ ملاذا رسشرتا

 ميمقاو رأةطقاس 5 موي لاحن 00

 نمىألمقو د والا ناش قع و نمل :وىلا.ث هلوقو ناخدلام مومصلا لاا

 لاَط ممن مو راثلاع نم موف رع نع اوةلوشلااذ_هلدلدو اهبنوذعب ران

 ثنللالاه زاذاالهأقدارسم .موم<كأ | لقو دا وسااٌةدثرعضوملا !ذ_هىف فو دومهنأالا

 ةدشل ا ىع# رذنلا نب نام عنلل ناك سر مهسأ 0 رهزالا لاق سرَفلامومدعلاو

 ظ لاةفىدعالاهرك ذدقو:داوس

 قيس داكد قف قلعت اوتقت + شع لك مومصلا هأب و ظ

 0 ديا لاقودوُمألا مالا نموه وو

 مومصلا سراثوناعشلاو * قرح وامهالكن اثر ,اكبإو

 نوكينااما نيو>و لمت« موم.يلاب تبع مديس نيالا خلك سدت مما

 ضعءبتاق ةمادهت ىرخأ "0 واو نينوي نااماوةرملا هيلا" نم
 و هو مل 9

 عل كلذكو' ءاجةخثو ةوللا نوددجلاو ةمجامو ةمجن ىأ سرق امم أس رفح دمت برعلاء انا

 و 0 . واه

 نتا هادا صرالا سمو د دوسأن انيررتحا نسم

 3 7 -- .٠ هيو و :

 د د جيسسص» 3



 لصالاباذكر هظءانكهلوق
 3 اكمكح2#ا ىف ىذلاو
 هديتك“ مأ ررعلف

 م21 ........ماايفر ء.كطالمف 3
 ىارعالانبادشتأواهباذأ اجاهمك ةمدشلا محو اهتيذأةمل الا تمحو 53 .ع 2 8 همه 01 عد ع 4م

 -.-- د ة)ك ءهمد و )دسم و<

 اهعورش من !طتةمضكت »* وباب دعت عوز زم ارجو

 هب طقسام ل وابعذسى أتم 2 لاخأ اذخ لاق و 0 ارلااهعض رالثل م لطنلوت وع

 هيرب ةسجلا م اا نون لكسدومالاو و ملاعب اوم الارد_تممسجلاو مالكلا نم

 ءدعقع مك 6ع

 ْئَسَحَل لاقوة يفرج (عاقوهدشت اودي ةج

 03 ه-
 محض لا ىدص نم موهجوأذ 5 جابصالاو كراذاامأن

 ىو 5< و 10 -ٍِ

 ٌتكَو مدأ هلءبهتلاهجسأو مان >أل>رو 3 دلقمنيسلقملا مح ىوحأ# ةغبانلالاقو

 هع 5 ءو#مدو*١؟ د سو 2

 دساو م-ااسك نوكد و ندمانيك سرذلا نوكينانلة تملا ىفو مالا لاك ةكلانيمحأ

 س ةلاششتمكلا وةمشنلا نان نول وهد.س نبا لاق ملا تدك ارفاوحو دوا لحل

 ليقو دوبالا ىأ محسآلا ليلا فدق اولا س .ةثيدحفو نكن مدومالا محلات نيم

 و وتعد و هدي همم 5 هو <

 تممدعر تصوجاو امج تمتد قو« ىبدلاحابسكمحأهدشنأو قرَجَْلا ءضرالا مالا

 ”ىلذهلاريبكو ألاف تدعو
 مي لل

 محملا ةمربلارهظءانك »* هقن نأ ةسنحو هأك دشوالحأ

 مو 2 1 5 <

 امعمدهفور وج ناد ضرالا نم #2 هلاندومداضعأ ؛نمرأدقو

 ٠.75 ا م ع ةم ه<

 هيجربخاساى مث رعق ىف 0 هع ديد نيستا لاك جلا دلاو

 ا هو بر وو
 «دكعو مب د ريدا عدم | د

 2 و هه ا ا د ا ل
 اه درك ذئأسس وهج ىو روهو< وشل ب .رامدوسم نم ىلا لفسسأ 2 بسرام ةجلأانىع

 0 9 2 2 م وه . و مه
 محعجلا و ناسنالا ”هلفاس اجلا ى ره ودا ةملاع ةغصاهداولتسالاالءفنز وىلعءاتجملاو

 ءاهربغب مة وداو لا يد شلارسكلا سما رضوا دوسالا عج محاجلاومهنلاو

 ملظعلا كوك ءادوس هد هد مهم قون مأنم دن دشأ لافءادوس

 «يطعالاءانالافاسه لكم
 5 ه 5 وسهر 3 2و 5 ةو< 9-35 هس روع 2 5 5و. حج

 لكومعفلاودامرلا مها وةمدجمب دحاو مهقلا مهل اودن وراسل اةهعملا مغني سلاب سهلا

 - د -9 ه< دو 1 ١/0
 و ةمج لجرلا مناع ةمج ةدحاولا درابلا معلا مهلا ىرهزالا رانلا نمقرتسحا ام



 6 (مخخ ملا فرس « ءاطال مف

 اًراطمأوحا رأنابر غو 8 هتاموهسا العن اكف

 ب ,وذ فالك رْئادشتأ و

 ملا 8 ترك اماذااهتردب تأ

 د_عىلأ بهذ موهو مامصتسالا هنّ هيد ةفدل وج باطح رخاذا مدر انا# وقامأف

 0 ةعاار هلجددةف هقر رم بيط»هاىداذا اوٌكقر ءباطكأُق ردا

 2 0 و لك :رءباطى أمانا ن محب 5 لنجوم باطلا ىرعنالا هقرع

 هنلا هعحأو كلذدباص أٌلحرلا مو ةسصاخ فلالابفلبالا انو رت نم يلا رس هلع

 ىشو ىلءاهنمتساوهد هنا لاق هبموعو شدي 0 داوبملاع ندوشو وجو شو
 هرم !6' ع

 قنا ىلا هين تغضو محن اكو لعن مهلوتال فأن لوم ءاج ىلافورطاد_>-أ

 ردو ىلا ناىدنعؤهدنس:با لاق ىلا مسالاو انتحال لاو ةنشفلا هيفا ْ

 ثيد>ىفو جت اذلقو جل ها ةريثك راو اذ ضر كار

 هد الاف بائذلا ودوسالا عضوم بأ ادملا وةدسألاكى جتاذىأة عع وض رباك لط

 اولاهدقو لاقبتاساشلان مناك الام تار ششاةوترص النا وفا ىرافا و

 ناك اذان ماعط لاقي هك هملع م ماعظ لكل - دقو لك "الا هملعم مى ل رلا لك أ

 ىجن مضلا:ماهلاوةريستكى +”تاذتراصاذا ضرالا تن أسايقلاو هساك أي ىذلاه-- عم

 ةديد#ث ىجح ل جرلا مواماجربعبلا محاشي ءاود'الاهيلع* جام ةماع ىلعءاج باودلاوىلبالا

 افذخأيف املا تان و اذا ليالا لمع ا نعد ةرهزالا ||

 ا 4 أهق ةرط بهذ نودع را عدتفنيطلاءاهد_ .ج قطن - رباه

 جلا سانلادخأب موملا وهو رم غال خلاق , رهبان مد ةند قف حامد ٌةلاامأو

 * ملا مهموقلا يشم 510 رلا لاه مست دحاو مصشلاو دال نم هتلاهإٌترهط_تاام

 لاقت اذملا مهلا ىأ ةلاهالا نم قيناممناليقو

 هاد نمنع 5 وص ٠ ازعل قات 1و ا

 مهشلا نمسيذاامو لاك ةدادحاو 1 قبب لاذام .هسوهفةسيلآْلا نم بيذأ م ىجمدالا

 بيذأا1لوقت برعلا تعم را ىعمصالالاقام م و ىرهزالا لاك ليجباوةراهضلاووأ

 بوذلادسعب ةياعالا نم قدام م مدا ىرهوملا مصشلا مانا نوما اكو يعي مانسم



 (مب) 11“ + مللفزج ه ءاملالسنا و

 ارك ذمناكث او ءاتلاو فلالاب هوعج هب وبدسلاه تاما عجا وناسكاو فاد_ةلاوخ لات ىلع

 لوقف ب ١نعيبارعالانباتلأسسابعلا ولأ لاك ريسكتلا نماض ريد را ا

 ملا "املاء ص أذاك أ داكوتا ملا ل عأسو رعاشلا

 دراسلاءاملان روك دادشالا نمىلارعالان ادع 7-5 :رشرالا لاف د :راملاءايملا ملا لاذ

 شقرملا تح هييتدتلا وراملا"املانوكبو

 مهنو دعمك تاذ 3 ةرطقماهلا ءاسعلك
 باةولم دعم ع

 نع هاو هب رذتتارج ناك تش ناواراحءامناك تاشنا جلا ىلار ءالا نبا نعرعم ىكدو

 9 وساد 3 ال -و2)

 1مبىشتسي ضرالا نم عسب ةراح هنيمع ىهدنردنبا لاق هنملسغلاب قمتي راحءاماهيفءام

 شيف ابرقلا اهكرتي و ءادعبلا اهيتأي سلال تملا علاٌلَتمْتي داو ىَترملاوءالعالا

 ثرد_ فو نومدن ىأ أ نوني ماوقأق وموقع دقوا ماخذ ذلذكى 5

10 

 ملا ءاملا ل تتغااذا مك-اوماشل انعضومرعزوانيعكأ ارعرةمنع فوريخ الاجدلا

 راصْمث ل صالاوه اذ هراخلا٠املا لاستغالا مام الا راخلا ءاملاياهلسغاذا هسّسفن محو
 ْ سدمدو» . ىو 1 عك 21 5 1 «# هروه 3
 ىذلا ع عضوملاود همدصسمىف َ د ناوميالثيدحلا فو ن اكءام ىأبامامدكا لا ستغا لك

 ايا ناكل ناكوأ لولا هما ساو لالا دنس و زد

 هركس ناك هن لف منبا ثدندح ه-دمو ساوسولا هنم لصدفئش هنم باص هنا لستغملام هومق

 - 80 ظ#ء,”و هدمعوأ

 34 هيلعمقا كسب اءاف يانج ندا كسا هيا نضع نا ثءدناقو يتسملا فلولا

 لذ ؛الا فصي ىلا لوقو لدغ ىأ أاهلضفنممتسيإ سو

 اهماج مسا امدعب و #* اهمادننماذدعب ٌكاذف

 ا 2

 ميدحاو هدسقوأو « هرصسر وُلمسوممامستا كلذ اباعنإ نم قرعلا-ةف بلعت هرسف

 . كولا لاق ضرالا نيس يفيصلا ىف أي ىذاارطملا

 ملا ةبمزألئمُلاج زعلاو مهم لان تو ءدولكلانه

 ُقرَعلا مجلاو ب دخلا مهجلا وراح هنالرخلادت_ثينأد بق أب ىذلا ارطملا مسجلا ديس نيالا م

 ىشثعالا لاق ةءادلا كاذكو وقرعلجرلا ميساو

 مهسينأ لب فام يتحجو 5 اها مو صوخلا درصي

 اسرقفدن رعاشلالاق

 هنأاكف



 صآر 8

 4 (مج) مملافرح يب ءاللالصف

 مري

 لاعسوةجنيذبلا ضعبو * هوب ”بابضاا ريدا رم

 ايل و اهتدشىأتاضهنلا ةجد دعو نافل 9 قتلا اذار ثدحّقو هلفءمائشلام 3

 هتدسح ىهو نانسسلاةج ندو ا رخام نماهلصأو ريثالا نبا لاف همظعمئث لك ا

 : ربعك وأ لاقاش رحةدش ىفىأةريهطلا م-هشرأو

 لوطالا عانشيلا ىفةريهطلا مح َ ولك اًو باعت اذا ٌتاردقاو

 اًةيجب سول اووجلاو د و ىهع دو "و صوتةثمو لوهتسو ل وكر موجحو موه ءأام ىرهزالا

 ءاملا «_مق نسا م كلاب مناو ا ةحرابلا تير شوزاحلاهملا

 ءاملا ةسيهاو نا“ ام: 0 2 م - عجولان ا رشالاقدو

 ضفااشب أةمسجلا أو مضل 0 وا ودم أىكءاملا اهلا وج [لاشد نذل

 ى ارعالا نيا دشن ىلكعلا لوقو محدن رسام لكو مجابدإ -غهمعتو < ادقو نسا

 امنا رّشامالا ندراحو # باتا الا ىلع نكي و

 ءأملا ع نسينا نب رشنامالو ناك ًابامنهلسلذا تاعضملا نالت هذلافف ةريسف

 ءاذغ 2 سالف نهفا وجأرقسعيف لوك أم رسغ ىلع رع ال_ك هناا اوه رمشدف

 ال .هتالاطخ اذهرءدي سنا لاف راحل اءاملاوهىذلا مهجلا مجيء اجتاولاق راحل ءاملاالا

 ف توفت شمة ارادلاءاملا اوهئذلا محلا عج وفاغاولت ”اهن ىلع عمال

 تناقل د اودد ثمماشلا كر ءوملا نال اءاملاوه و للاب ل _.ستغي ناك هنا ثي دا فو

 : ر ما ماجلا ال_خدنايحاصهلنأك وئيسألا ِط هرقل نيد نعل ى ربْنب ادمن اوةمئمملا

 العش ا. واوخدنعامهانناك واميتق راق

 رست هواموس ما 2 5 اموت رحأةر 0
 هم

 هلل نمو لرأس امعلاوب د شنو

 للا بيدجالا الزثماهب « رت الفا وع ةابومأانىيلخ مو < 3 ض« 1-1
 را و<ءور هر

 دقوتملااهماجف هما * انبسيعلامدعب درر :

 ةوقوهواما فبها ىرهوما معتم اوما دقوكربئ الا

 داَده توب ف لواعا طغل » سراج مس لاا

 ءاسالا 0 اوهو 2 3 0 له م .جلا نمقتشم ساهل ماكاو مدمس نب الاف



 (مج) . ىلا فرح 1* ءاللال طف 5

 محأ ةسيبالكلا تااقو مج لاقي , لاتاندمهمودحأار ةلالاوو ءاطانهبو رمهاكولاعو

 انموي نمريسسن نأ ا ءنءاذا مولان ور اس نحيت اناس اوادسخْت ور م نحنفانليحر

ٌْ 
 ثزدح فو ردقو وف محأتاقاذاو ملاح 0 الا ام ىمشالا لاو

 تمزاوْت مه ذا ةباذا تدحأ لاقي هس غف 3 *- انا هللا( ىلار وءالاانأن اركب كأ

 | مخامان» برقاذائذل 55 0 ةرسضاحلاةخَأ ىرشخشزلا لافوريسن الانبا لاق

 لاقرب مها د_>او لب ثنؤملاو عجب اردحاول أ نوكيد وٌ أعمباو

 بسم هدهلا ل ؟مكلم 8 2-0 ةيقعب تقاعد ف أس أبال

 مالا اذه ىج آب :هزإلا مدا ت0 ا او اس لد_كاانهةيقعلا

 ثمللادشت أوٍبب رقم. ماشا هن راو ياو ك3

 مايقح ا كي اال اك 5 مالنا اصلا لعزل

 يبا ارعالا نبا ءدشنأ لوقو مهلا نمي لجحرلامحاو

 يالا كردبالو 5 سعير مج ولم
7” 

 ماو عير مالت خ أذ كلو م 2| وام لم ووفلجرلا أولا يَشكلا عل

 كلدكو 0 موو ”ارغ ره دلامىأ نوف مالوم ةابوعخو + 5-6

 "1 |ةميموحاو هيلع تأت *ىأ يمال اذه ىلع ءاكان الاه 0 لاتا
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 ةنحو ىسذ:ةج-نالف ىردزالالاك ءاملا نيل ديلا لبقو اهتبح ن 000 ةج نموهو

 95ه هع

 راعين ىتماحو ىتدب له ءالؤه مسهللا ثان 21و هوابر ة؟ىأهسماح'الؤه

 نم هيل جدك رنا ثيدحلاهنموهنم برقي نموهم نانا ا اريسهطت مهرهطو

 لتسرالو ىلا.ءةهلوةقءار لا لاكو برعم م لاقيةبار دل! اميدجلاو هبتماح ىلا فيض دفو

 ةعاسلا كلتد هب قراعتال مه 3 0 هبونكلو هنبارقنعةارقوذ لشباب

 ه5

 عسسن ب باتصال ىربنبادشن أو همظ عمرك اجو هرهال خمتئذلا كب قلو ىرش دولا

 ىرمعل

 8 و كَ 52و 9 طع

 ليلت ىأ مالوم أمودنىأ مرالو 00 مالو محو 0 د

 ا 0 000 ةفرطلاةريثكالو
 س5 ») 7و

 م

 لاك ةماعلاوهماخا فدك لانو لأ م لحرلا  صاعاس أى دو ةماحلا ةماقلاو ع

 لاقي هتبارقىذوهداووهل* نمل جرلا اخ ٌةماشاو لدن ومد واكذلا بيرقلا حلا اوما ظ ْ ا ا ل 1

 7777-7 7177-77 أ ١م تي 000100000
1 
 د
 ا

3 

 ١



 عا (ممح) ملافزح ه هاحلالمف
 03 هس و

 لاف قانل لمح ىأ ف ذخ قاقلاكن تربعت نب نبال قاقا 0 مهناف

 لدول باك- اود رثع نا اقام ًاواذك هلّهننا محو ىل ةباومهراشاورو '

 لالملا ارهمشلا فداحاداحا 2 21 نال ذا م>أ
 و 0

 رغب امكن ىربْنباد كن موةكو رد ىأ محاولا محو

11 
 فرام هللا هج هال لال 000 رئف ىدضنبشأو

 5 راصموُناو رو * عن فاو وامل وقال ُتيعملا لاق

 قو حسا هتدحاوإانا جلا رزان قل وقد ه لد وملاءاذق رسكلابماجلاو

 د زغفةحاو رننارعشفو توم اوهوا نك ماجلاركذ يدنا ظ

 انبْثاَكلاقيىضقو تم «ٌتياصدقتوملا ءاجاذه و 1
- 

 ىنعالا لاك نانا اذه ماجو مك” عمباو قالا تولة ار ذاك ٍْ ْ

22 86 

 هد دايم مولاوه 00 ب ؟اناذةمالسموت

 م و «ة”د ع وم 4 و هد

 ك1 ياما تر هلومو هر دق ى أ همامحهيلزنو ردم ىأاهداعل م> مولاوهىورب ورد ىأ .

 هريعلابفض) رعاشلاناهد صف 1

 كلتا هلعئد ول كلت « هلا#رات مج دق ىنارالف ظ و . م هع نت ىو 5 همس م 5
 0-2 - 2 ع تا درآ د7 نع 3 دق - ههح 3 . 1

 رك ودهن نا وهتلع ىاريعبلا لارا تمهجلاقد ولاق هلاحترا ٌتْدَك ىهيءارفلا لاف دال

 ريهزلاةرضحواندئدلا | ٠

0 3 
 اذااماجإ مدع بلا ةجاحلاتّعت . ا ىمدالا لامتو كباب كوربو تاون هانعم |

ّ”- 
 ةينعب

 تاب قت 0 اءارشلا لاقو هاا فرعي لو مدا, تح اوريهز تدشن تاو

 انعدرا كو هاما وةصاخ همولدعي ىذلادغلاد ربك ربنبالاق اعيج س1 اوءاخانىورب ريقزأ
. | 

 ناسنالا و اذكاخ ىرخ و تح 0 ا 1

 واخامدتلا شاملا تول ةجاحلاموٌتْئاماذات ثتكو ا 1

 أ

 انج فار 7-5 ا 27 هلا كلذ َ

 ٠ م ءهع ت

 اهئاهن فوت تأ قنا 3-3 :ل داتسون

 (رمّدع سماخ برعلا ناسأ ف 1



 ل ونالف ل ؟كلوقك هلوق
 ىذلاو لصالاب اذكن الف

 ها ربركس نودبحاضعلا ىف

 هي ويفعحد

 ا[ وقس باطرالا علان بدن ذل سف سيطر كن .ةادياذا رسسلل

 نامم هلاك لي ودوسالا لجرلا م كلما )2 كلحا ندم وناقلح وهذه شلت

 ا ا !هج-رتلاهذهو

 | ميماح لاهل اوقأةث الث سابع نبا نعريس تلا ىفءاجو مساحة صتتفلار ولا يماحلا [والمعلا

 قدوس ساو اةدسعو الاخ نرعلا مالك م سدلف مماوحا ةماعلا لوقامأ اوىرهوخلا لاق

 دى ه 9و

 و* و )9 ))و)د م

 مكل ريش : ديال عصر 5 مريس ممشلالامهتمأم
« 

 ىو هد

 ه-كعولاق ةسهعملافو را نمىعنو رخلافون ا اح هيلا

 | مفاحو رلا نأىنءملاوحاح رلا لاكن حر .رلا فو رح ميماح لاك و ممسق سماح لاكو مظعالا هللا مس.

 ظ ل آونالثل آنا وةكوشءارغلا لاكن آرقلا ابي دمماحل آدوع-نن الاد نجحرلا ةلزغج نونو

 تيمكبلا لاهم ىلااهلك ةروسلا ب َ'هتكنالُف
 و

 117 هو يي ع م >2

 برعمو قئانماهلوأت 5 ةيامعماح ل [ىفمكلاندبو

 دشنأو سامقرمغىلءنارقلا

 تءبسدق ىلا ماو و تنلُددق ىلا نيساولابو

 1 سنتان و ماسي وأدشنأو ميماحتا دعم نأ ءالاولاك
 دل هم هس

 مدختلا ليقع اح الالف 5 رجب اشحرلاوريماح رك ذي

 دو «و5 0

 أ ىفو شر شوأريشالا دتقو دن د-هوهذو ةورجتلاو ولا هتذلو ض.دتاولا
 و <02

 د لاق نو رص المهللا هانعمىل_ قريت الانبا لاق اور ال اولويذاداهملا ثيدح

 ل.قونو رص, ال هللا ولاق هن اكفامودجتاور. هم اللا ةلءاعدن اكول هنال“ ءاعدلاال ارنا هيديرب ربو

 لازتتسا ىلءهب رهاظت_..دامماهتلزنم فرشلاهركذ نأ هن ةنأ اهل سماح اهلوأىتلا رولان ا

 نوكياذامل يق سماحاولوقلاكنب_>هناك فنأت_بممالك نورين. الهلوقوهللان ءرصنلا

 نياوطو مماوح سابو مح - عجب ةماعلا تان ئاسونأ ات نو رص ال لاف اهانلقاذا
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 ردق كاذدل محو ىذقاذا اًجصالااز_ه 2 ملاَت داوتويد تاو تاوْكِناَو هلاولاك

 ليحل نتاطنللا ًااماماق

 5 مءسو ١ - هدد

 فوُقكَن مب! قاقلاوبو * اورد فالاجرتدل

 27 7 ميو معجب 53 قدودع» جو
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 هريس سفن »اج مال مرا هلي بنزل فى هنأر عثددح ىو نايشو امامهلآالا هيءافولا

 ١ لدي ماو نونلابىو ريو هّمأ عضة سيح لاو ىلا ىلع عقيل قو ىد1-اوههن[ثيدحلا ف

 لصالاروهنمونأل اق ةلصأ ما نوكتف هنمسىأ عاضرلاه ل سىذلاريغصلاوهل.قو ابنم
 دود و  و9و 0 2 ُ 8 ور نه 5

 همن طن | ردا ارحل ر بدول خل لسلحلا نمنالعفوهو نال

 لحدا و كلذ تاعناذاٌدئانلا تَكْعُدَق ونضع :ءوهف كلذكن كي 0نافرعشو م دقدن دوف

 3 مولا اهلا نعال : لطخالا تدشن مولع وهف ةنالفلا حن تَحلاَع وةدمعم

 سدلو بطرلا ناب اهيدشرتص.ف ظاغب نيل مولا ىرهوملا مهني حر مصم ل هأ ةغلب مولاخاو

 هش [ليقو َممااودلَخلا ىصيبمالالاف تبا قالا نمي رش مولا هنت هن

 ناسثالاريفاظأ هناك وشه 1 ندد اهقرووره 0 رنيم تانن

 لخضاف أنمى هند لارج وةساملان ادنعلا نمهمع راذااهكا انجأ َ و ليلا ّىطت

 نامعتلا قنات عزك 3 رع نانو ةظياغةقرواملعارذلا ودل فينو لاقو را

- 
 103 00 ع 02 مى 35

 ا | سمه ةريغه ف بشعلا نمتبن هللا ىعدالالاقو ظاع ًاورك ًااهنأالا
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 ١ مم هلق كالا ىف نادع_تلاردثن ملا تساروصنمو لاك لا وعجو
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 هسمقع ىأن ب هسقع هلوق

 حرش ف ىذا و لصالاءاذك

 طعم ىلأن ب ةمقع س وماقلا

 ىف س .وماقلا قولثمو ها

 >إ رخال ذو حام نام
 موي

 0 ا 1

 )-4( مملاف رح 5 ءاذاىلدق 8
 كسي ةاع ع هسءد5 92 ددد

 لمملاوعبستساو ىتهنلا ىذا # تبنت ى حلك ارودصاو دل
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 رخآوهليقو اهنممذضلا ل.قو نادرقلان مةريغصلا هش اواهد_داو فرعأ ال لاك ماسجالا

 هتادنعُةَلَخلا عرش تأ منن ناك هنأرع نبا ثد دحىفو لعل لئموهوركا عمارات
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 ا قرع مديأ ىنأو نس
 اك ومرلاممونلا ىفىأز هنإ لاف ىأن قريع نيبدةعيتأ نك لكلام لكن مثد دا ىفو

 ىبذاكلا َبْدَكَل بة نافلافارذاك او را ىدااذ كرد اراذا فلاب لاقب را

 صدقي ا هفيلكت ةوهدعو وهب سد ز ملقم شب فهيذك ىلعدي زال «مانم

 هلئا نأ ىتديمأب مر بذاكلا وام والا نوكنالت ودنلا ود :ويدلا نمءرسةقداصلا و ملا نارا

 ابدل 1 ةبرقمظعأ هللا ىلع بذاكلاو ءاباهطت و ةودنلا نمنح ءاطعأو ءريماها اراملاعت

 هللان مانو رلاثيد+لاىفو مالحالا ىلع عصام مالت الا عاو هدفنا رق لكلا ىلع

 ا رلاتلَغَكل را .نىف عئانلا هاربا عةرامعمل-كلاوانررلاوناطبشلا نموُسأو

 تاغ هاوق هنمو جيبشلاورمشلا نمهاربام ىلع بلغو نحل ىشلاو ريخلا نمهاربام ىلع

 مضلاب لا ىرهوالا نكساورللا مالمّتو رخأ ل سون اج متسول لمعتسي و مالخأ

 لاه د احوادكت تح لود ورانلا» هاربام

 مولحلااهل امكن دعال اهنودتدسفر وني وامل ١

 نءالاكو ههلعدهاثتيبلا اذهو لاقاه 0 اي لجرلا لحد قلاب و

 7 محلا مسالاو مونلا ىفدوخو عاجلا مالت ”حالاو)-لاو نال مال أيوا

 رم ل 0 ىنلا نا ثيدهسا فو لعفلاك لعفلا ا وغلس لرب ,نعلا لي لا

 رع ولاعب ع لاحد 0 ةد زا ىعد رانيا لكم ل ذاع

 ىلع وهابغا ماَح لك ىلع بحاوةعبجلا مون نلبس بدلا قو م 1 ام هيلع |

 رسكلاب حلاو ءلردمغلابىأٍل-ةغةباورفو كلذ ل 1 0 ىأطل عزم

 ارم ارب علا لد زئتلا ىفو م .و مالح أ هعجسو لتعلا وانا |
 مع هن 5 .ه-

 يب ضو وتس نمت سرجاب 5 مهرس ماوق المواد ن 1

 57و 0

 رب رج لاق اد ممهمالدأم 8 ىهأد م

 مالخأ موقنم ملح لج م0 1و مال و ردا ا ياس اذهوم دس ألاف

 لاق "لا فاكنأ َ وع وسل وهذعل> واواَح راما ) ع مضلل وءاللو

 م ّلخلاَعيطتست ناو « مهر ري ايسالان ا
 هللادمءٌلوق ]وق مضلل رلا مج ديال للا ودب سلو كلذ هسفن نم ىرأل اكو

 اي-اهلهأب موأحْتْدَ « ناور رومالا فردا برج تا كرلا سقيا

 ىدعد بت لاقسام

 طالغ باث مان مالحأ هلوق
 مالح ا هذهو ساسالا ةرابع
 لهالوةبذاكلا ىناماللمتان

 ةططخظ العباس هب دملا

 لات ان مالح ى عمملا

 ةديرحنارزا دعب تادين

 ٌعانمالحأز كنا باش دعب و

 دعب تادمتساف تريكل وشب

 سد ىفادق نارزمخلا نيل ف

 نيل ىندلحي ودب رجلا
 ءدَهَتنوُحْس ف ادلح دل
 هععموتشك هأ باعثلا
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 قوالا ىذا نمامثد دا فو همادب ىأهسرفةمكحذخ انو ث :د_للاىفو مكحاهعجمو

 تمم و- 1 5 تف ا تح 3

 اهيهعدقينا ىلاعت هللأ٠اثناف هئيس:مهاذا ةمكح دبع لك سر ىفةب ا

 امنوهبك ارةفلا#خ نع عنة دكسدحو سرفلا ف: ىلعن وكت ماعلا ىف ةديدحهَمكَطاَو هعَدت

 عنمأك هسأر ف ىهنم : اهلعج سًرلاءالستم تدلل ناكوةبادلا م مده

 ْ اهدخت برعلا تناكو ٌةَمكَح هماجلل لعجةمككايهمكحأ متل سرفلا 18 و ةنادلا همك

 معز لاق هن :راال بالا عيصقدأل نيالاودقلا نم
 اب الاودقلا تاكح ٌتمكح اذه. اهزت اودان , وكنم ليا ديالا 3

 يمض وه

 ىوربو اهناكم قالا ماخأ و تاكد فذ قيآلات حجو د-قلا تاك تمكحا دقدب ر

 قعمهمفنالش تمكح ادقىدعن بكا اوبألاق اء .جنيتغللا ىلع ةبالاودقلا تاك موك«

 دش 0 ا < سرذوىرعزالا ناوعف ىلا كر . دعمت دوت

 0 راوح ىلعلدياذهو لاقت مكح ا دق ريغاو ردقو ءاقبالاودقلا تاكعةبوكت #*

 55و < هع

 كا

 : ْ 0 ةالاةمكحسو نس .رفلا مقىفن وكت يي ل.هثنبا داو ىنةعمتمكح أو سرفلا
 هلم ل

 نأ عفر عضاوب اذا دمعلان ارع ثيدح فو ةلادوهضازىأ !هتمكح هللا عؤروههحومدقم
 مكه

 ع7 هدد

 نمةمكملال بو ةمكل ا كاعتالف و 1 هل ز اس هتلزنم وهردقىهنمكح

 ةف ص نمنال زازعالا نءةناك اهعفرو ماعللا ةمكح عضوم ن ءراعتسم ههجو لفسأ ن اسنالا تع

 ةموكلاتا-ارحلا شرأ ىف ثد دا ىفو ىرهزالا ا هنكذةنءاضاا ةمكح وهسأر سكش للذلا
 8 هجم )ا د 2

 1 ناسنالا حرمنا ة.واعم هيداهيفسدل تلات .احارملا شرأى ةموك- 1

 98ه

 نيشمريغا درع تاكو حور ا اذه لود نأب هس رأك احل |ساتةيفوضعلا لط: ..الو نيش قراهم

 هصقن دقق مهردةن 00 و حت اهم تناك ة حا ارحلا هذهبنيّشلا ازو

 2 2و

 ةموكملا ىنعجههيشًمواذهورح حورجلا نالرتلا قه: هدر عحر اجلا ىلع بوف هتقرمش عنا

#7 

 سؤ يدءع- هوم

 ا ا 0 واسس 00 ارا ش رآق' 0 حلا

 ء”ح

 ماَكافىأ ناذا ترس رعيدن هاد رلا ملا و 5 0 55 نيربد ل 1 ارو نم نياق
 هددو 9 2 0000

 03 مالتحامأ وف م اراموح" * ا ل ماو حاول صممي دبس

 هه أك 2000 سوو <26

 مونلا ف ءاروأ اور هلىاردهنع دو هس ملدتو هن ودمع ت 1! ومالا ءأىوريو

 2>)ت>2'هه''* ضظض؛!ه؛1'1!1>+ذس |6674 1

 -_- ديجي نببب رىلربقاا 271421 ست



 رهن اياؤاللا © "ل ند انيو 7 77 11 27 ' طنا اند قنا ديا ْ

 2 (مكح) ملا فرح « ءاحلالصف

 لا ةمفصعلا شف هلوق
 0 يا 0 1 غاوألا مالك || ىوهيالموقلانم « 0 ةمرلاوذ

 يملك تكف ماوس فانت فور رهزالا قو مكاو مالا مكاو كرام ,؟كدافئدلا تمكحأو
 ىئلةدام ىفو مكحلا ىف ىبنلاو سهالاب هناك مكحلا ءاجريسفتلا ناف رابخ كندا ا

 م ءأ ال و

 سعحم عأ نا الا ن تلصفو تمسك هنانآنا لأ هاو ىنعملاو لافد يعولاودعولابْس سنمار كطاولال_لاو

 ليلدلاومال_الا عنا ارمشو ءامنالا ةؤنتديشو هللا د حو ىلع ةلالدلا نم هيلا حاتعام عمم

 كالت رلا ىلاءتهتالوقىف ممضع لاهو ؟ىُنم ناكل ىفانطرفام ل _وزعهتنال وقاد ىلع

 لي مرو 01 0 ا 1 تا ل
 لاف هناناتمكحا باك رلا لحوزع هلوقب لدتساو لعفم عع .هفدنا ميكب باكلا تايا

 نال هانوصوكلذانزو>اغاولاق اسعيدشتي مضوي نآرقلاو زقاق

 نم هعنمامه الك هيأ و ئذلا مكححو ل_عأهلاو لصال الار تملك قتلا تفكيح

 د ءْيماىأ دلو مك كمل م حلاق هنا ىلا م عارب 15 نعاس مرو ىرهزالا لاق داسقلا

 5 سوات ل

 هنياس -هق ئد نم هتعذم نم ءلكولاق داشفلا + نمد ةلغاكو داون ا

 مورو

 ل ولان مداسكل نين بالا جابت ىنعملااذ_م تيعستيادلا ٌةَمكَح ناك رولا

 همك هانعم داو مكاو ميلا كح جلا لوقق لاه هنأر , رّصلا د يعض بأ ن عر كودو

 لاق نادم بالكس نيم 1 :روكدال اودكلمىف كدإ دمك مصاذا كلموةامو
 022 - م ع م

 ىأكىشلاو هالا نعنال_فمكح كار ءالانبا ىضرملاسداربريضلا دعس ىلا لوقوىرهزالا []
 8 مس 5ةرس << 9595و ع5 ١

 ريرحلاق يطول أوهدعحرىأان أ أ هتمكحأو عجر

-ٍ 

 ابَّسْعأتامكيلع ف اخأىفا 5 مكاهقساومكحأةفد :- قبأ

 مه هو

 امزالم 0 يبار ءالا نا ل_ءجىرهزالال 5 ىل ضّرعت || نمم_هوعنماو مهوشكو مهودرىأ

 ينارعالا نباريغل ْعَح بر ىدعمكح تعمسامو لاق 000 وح فديوا 2
 دس 8ع ؟ر ف

 ناكس ادع !ثددحىفو دب نربامم هعتم همك أو همكح ولخ رلام كوت ومأ1اةةئلاوهو لاق

 ىحمنو كلذ نعهللا مكحأفا عقاد صعيلاد 5 وةىتحا اضعف رقاد ضاق :ربلحرلا

 ندوه ءقو ملاظلا عنج هنالك ايلا َىهءهيوه ةعنمىأ انذلف تنكح ناك .هنمّوتمىأهنع

 تذدخأ اذا رولا تك و يفلت , 0 ا 9058 وس رشا

 ةبادلا كت اناا نياعلا هك 0 مكءاهفساومكحأ ةفينح بأ ا« رب رح لوقهنموهد, ىلع

 كلذ ن مقدم ديدشلا ىرخلا نم هءنمتاممال كلذ. تعم ناراّدعلا ميفو كدا حاصعلا فو

 (رمدع سماع برعلا ناسا - ©)



 ىفاذ_ك نيزااموهلوق 1

 امتمكحلا فىذلاو لصالا

 كجم هان ْرأ

 مضي مكحما و هلوق

 ا ّ
 سوماّةلا ت>اصهطلغو

 فاكلارم كو هنأ بوصو

 تكلا نبالاق 922--

 ةماجإ زوحو هم_كثحم

 ظ عم مال الا ىلع تاشلاا و _اتخافر ةكلاو لدقلاىباو ري و اوك كلذ مب ل هفدودخالا نراك 7 ولاهو نيهجولا

 | كيده اقمو هولا لوالاورعمالا با لأك سقت نمفصلاو وفرسكلاامأو لاه لمعلا || برج ىذلا رمدكلاب هنأق

 مكحو فاق مككوأ أدم وأد و ينال اهل , ال لاف اهةصووار رادةنااىفنا ب عك م

 لوقذاةَفَرَط 453 قالا فاكلا عم حلاو إم موبد-لولانيدلاخيلتق لرقم هلا | م اممرحو دا وحلا و كح

 اندكملا لطالما ارش تف ا كومو اومكَدلاتيا بروس

 ا 0 ءمكح ل>زو لدعلا همك او ةمكحلا ىلا بو مو 0 7 8
 أ راق يك ًادقام ك- ناكاذإلجراللاقيو كلذ ردوهو لت ىلع يراقلا هنمكأوهنقتأ || تدالوقيهصئامةهلمكتلا ٠

 َج حرف اًةمكحلاءاسنلا نم ةفتلملا لاف ةأرملاع رقفاذغ ب لعث لءعتساؤرو.-2الن قملا ميكحلاو كاب نما ىذلا وف

 ماذعو ||| لطابلا نعسضسشكي موب
 .. | بارتلاتةئامصلاعدأو

 نسال أ تاركدنال اكتوص بصنو
 هأ اكتوص افك ىذاع

 هيض هتك
 .؟

| ١ 
 | مالكوهلا قبو ةفاقلاىلا هنمةجاح لولا نم لت اوهو لاما مكنحما لعف لاما ا
1 
| 

 ٠ 3 2 : 2 . يق هدق كلل ءرلا تلعجاذا امساك أعتق لاقي لتس

 اك املا ىلا :ىماخلاٌةَك احلا همك ه.فزاج اذان اللام دال: مكس او كلذ ىلع
 1س

 ئ 00 | قوي هتف للا قم-هلوقو ىعجاوك اكون احلا ىلااومكمحاَو

 ىربرادشنأوم احلا

 لدعمكساو.ك</تاهللافو انءامداسنكتاو صوت داقأ
 أمتار اهفهدي تقلط أ ىاانال تكلا قولا مكاو ئاضلابكرتلو

 1 لاك هسفتف مك ىلا مكاو ىراشلا مك كو هللا مح ىلا ءانوعدىأ هقلاىلانال-ذ
 سوك

َ 

 ظ
ََ 

 ا
 د

 6 ب نالاك هلنآلا مكحالم-هلوقو نمَكَللا سعأ م راكنال همك نوم 3 اًوعآَو ىرهوخلا ا 7

 0 ظ مسمنال بلَسلا ىلءاذ- هن ةاكوهتقاالاب مكحالو هلنالا مكح الم هلوقتد روركلا ميكو ديس

 ظ
 ٠
| 

 هوم 5نم 00 52 ةسسدم ج

 ام. كلا !نيربىدعق 5 اهنمْنيزأا موف ةكف ١ لاقمكملا نوفل

2 2 1 
 زرعؤ قرعش الآ دو ول تام اًوَديواع ومال لاةيلع -للء أى كلذ ءدامتالقو

»- 

 <. 9عص

 تو عمي ذلا مه فاافاعرسسكو ىاكلا حب ىو ربو نيمكعملل نمل ناثي داو . ضاعلا

 نا نم مو: دي لتقاانوراخ 100 لرشلا نيبنوريكةودعلا ديف



 لاَفةَميكَتَمَكَحم ةديصقلا ىشعالا ى 0 راش الثا كلذ هلرك

 الاهاذ: نمّلاقملاهئلقدق 5 ةميلج ولما ناتي رعو

 ىذلا مكاو هوأ مكسياعو مكلاك اهلا ىأءك : 1 ذااوذونارقلاة م _صقثد_طلاىفو
25 596 

 ثرآ ارقسامعنا ثدد>ح فر مكحمو هذ ليا لَن مىخ هعليمة بار طضاالو ه. ةىال_ة:حاال

 ليقو وس هدر هلا ٠ نال َر رديت ىسهقلالوسردمعء ىلع مك

 تمكحأو ٌتمْكَح لوة:ترعلاو دري ىلارقتمب لوهسفتب هاني مكحأ هنالاهباشتمن كلامه

 ملظلا نمملاطلا مدي هنالك اس سانلا نير مك الل لبق اذه نمر تددر ل

 ةموك-لا ل صأ ىءدالالاق اذنمقاا كح مهاوقف لاقهنابلاطى أن عىرذا ملا ىورو

 درسل لوق هنسويادلادرتاهنال مال | هَسكح تدم هنمولاعتلظلا نع لجرلادر
 له ا ذاءاب رج لك 5 اانو*ن ميا مك

 رس عملا ليقع رس لك ا ىهن ع ردلا تا 0 ل فردا ياو

 ءاضقلامكىحلا 00 ًّ زارخالاذ_ةنرح ماكحبالا ن_عمواهريماسمدار رزلاوهوىننجلا

 كاذكم نم 1 راجت كرك سماد 1 يكيصقو كانغ لع

 ءاضقلا مة |ىرهزالا هيلع مكحودل مكسر ودق مدر نيكس كونردت كلا

 دقلادراوعار رم ماجا * تر لرد ىَلح اة م 0 مكحاو ةغيانلا لاف لدعلاب

 الصاع تاقاذاكأ ى + اةاهنك ابك تلاد هين اال نءبوةعبد ىدو ||

 مكحا ىنعمنأ ىل لع 7 9 اهدد_ءع نم ات اف ماهلا ىلا ثرظاذاةأر اا .ذه تباضأ ا ْ
١ 
 «- هذ |[

 اًميكح نوكستن أت درأ ذاديري ناك ل ا اذا بوتنيرملا لوقايكح نك ا

 4 رهو ماع علو مكتمل نما اب :ىفءاضقلاىف مكان مسلواذسكن كف 0

 5 كلالا محالو كلا مك تحفر ىأ تك ان وثددحلاىفو ءاعدم كا لاه احو ظ 3
3 , 

 هوه 0 ا 2 ىهونيدلا يف ىنعَران نملاطي وم ىلا بلط ىف تةداخكي لب قو

 الا قده جو اند همك انسى اننا هفاث الفادم حلات . د مكي نأ فرضأ مهني

 ,- 5و ال2 دوب

 م .وكحالا مس دا او مكسضق سايقلا و هيأب ريسع ىلع عراب مغاير اعل

 لاما ةموكح أع هللا ب : راسم ىذاالكَو لاقةموُك او
 و مود و 9

 وف نا-يلع مكتمل ةموكح فأي هانعم كولا لدي

 دل

 ف وقاذك عارس ماج هل وق

 "لهما نسلاب فيدهتلا

 نمهعذق ست كاذك و

 ناويدلا حراشلاوو حاصلا

 نيشلاب عارشاضيأ ىوربو
 ىهتناةعمت<ىأةمه#ملا |

 ىدككم ما



 امش نونو كا ل رسال واى و و قبح

 بارتونأل اف ىرهزالا هلوق
 ثيللا ل_ههأ هيرايعزملا
 ملا بارو أل اقو ههو>و

 هعورمم همأ

 امكح لح رلا ىفسننأ هلوق

 ةرامع قف ىذلاولصالاءاذك

 محٍبيذ وعلا ف ىتلا ثمللا
 عجم ما كر رمفأاب

 كي | ليغ هبت نسوا يب

 مخل "تار, نازل
 هنعدتلا ىذر ىلءلناكواهلم عيناك لج ىلا بسنت عوده يمال اوأىرد6 موطاح ءامو تآزه , 4 .هذو

 َكعردنَبأ ىلعل لاق هنا اهنءهللا ىنرةم_طاف جاوز ثيدحىفو ٌةَيم-طملاااهللاقي عرد

 هدو سنم ىهلدقو”هل مثلا ةضيرعلا ىهليقو اد رتكتاىأ فويسلا كَ حا ىف ةيمطملا

 ةمدشأ اذ هولاق ع تاكا سراج بف سدقلا دبع نم نبل
 هو

 وكس بارو ىردزالا ( مانحإل نلف ةيطخ ون وهدمسنبأ ٌلاوقالا

 و كس 9س

 يباع برص ذمة (م-ة>) ىازلاوءاظلا بان ىفهيءاحو هرسغ املج هزجلوشد
 هوه و

 ظ ل نيعدصلا ىل ا منينمعلارخ -ومناهقملا وةيناسع ماها وهلمق 1 ا

 || ىلاعتهتلا مك اثيللا لاك ىلاعتو هناصس محلا هل مشا هو نك ”اخلا مك أى اعتو

 | دارا علعأهتاوتب راقةسامسالاءذهىناعموك انملاو ميكا ومكطاهللاتافص نم ىرهزالا

 || ىععام_هو مكاو مكس اىكاغتهتلاءامسأ ىف رثألا نا هئامس أن ماهنأب نامعالاانملعواجب

 لوم دعيه: ا,مقتيوةايشالا مك ىذلاوهوأ لاف نعل َلو هفئىناقل اوهوك املأ

 لاقيو مولعلا ل_ضفأبءام ثالالضفأة فر همن عةرابعةملحلا وكل اوذميكلا لقو

 ريورتك انا ىعع نوكن َن 0 اهنقت وتاءانملا أ اند
 مس" <

 ةَمكلا نحاصورلاعلام ميك اومعلان مةمكسلا كب لا ىرهوملا ماع نعتراعورداف ع

 تاون لا لافاممكراصعأ أمكحدقو

 ةو مو 2181-1 0 0

 ميما تلراع تاانا هجارب ١ وراضغب صعب ضغنأو

 اميصْمك حلا هانيت ”اوىلاعت هلا لاق هقفلاووللا مكاو« هيك نوكتنأكوأحاذاىأ

 ليدف ةفدطأ قو: ء هب هلعافل لملقو محتمل هلوقكاذك وأ و زنى كل اذهاهةفوانلع

 اهيدارأل بق انبيغ و هقدسلا ولهان نم عاما امزاكرسنتلا داك آس كلا

 7-3 ل ا

 مكحرد_صمودو لدعلاءهاضغلاوهقفا اولسعلا مَ اوأ ميس انلا عفتني : ىلا لائمالاو ظعاوملا

 و 7 وص

 عكاوي سد د 111 0 لأن نمناىؤ ربو مك

 دير زو تاعك نس 5 اول 7 نذاعم مهنم مهيف ةيادصلاءاهقف كَ نال م 9 .طابب_مدخراهنالا ف

 لكم ئرعزالا لاف هنتر نمت نأ بنانا ذل ثلا لاك مطرح غءوتران' نا

 ب شما ثيدحفوويثالاب ايككام مب ةسوستلا نعمات >!ءامول اك اكو اهيكح سانا

 هد 7

 اها رمى, هاكو مكى اوه هللا نا لسوء .لع هلا ىلص ىلا هللا مَكَلسانأ كن تاكدنا

: 
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 وه (مطحأ مملا فرح ءالال صف

 - سوم هسه 7

 اهيفودحأ موز اناهمغز ىنال ىوري و َىسدقلا ماعلا

 70-01 4 هود <85 ,و

 ”مالامالا 1 رنا عشت 5 مزولان ودعا ةسيعر وأانأ

 0 تورعع خم

 مط قاول ءالااونادق #2 دج نم ىو املا م

 و مصرس

 ديدشلحرىأ مطحقاوسهلوقو ةعزهلادبريتأزو هده و توصلاةدشوهو مازتهالا نمره

 لاك فرصتمةيهادهنأديربامغاواوق والباب ريلو لماذ هودق وسةدشلا همطخاهلق وسلا

 تان ,نماكز علا ضم رد ّةراتدملا ىو ربو

 ' كرك مالغاه يسقي تان 3 مدا و انسناَوا
 نك 5 و
 معالو لإ هان 0 5 مهد هيا

 ١ * مدور هظ لع رازحالو *

 لسبق يمنع عفدتنا ْتدذأتسا هناةدوَس ثيدحهنمو | اوجنازتمدلع سانلا َمظاوءدسنا

 ندا | كلامنببعك 3 ىو ثب د> ىف و اضءي مهضعيمطتتو | وجد ني نأ ل بق ىأس انلا ةمطح

 بام لاو نكرلانياموهو دع جس مكيلع نوج دزبو مكن اوسوديىأساذلا مكمل

 حراطت تناكب رعلا نال بقواموطتوه ل عفر تيبلانال ه + ىهمسا نمر ارا اودليقو
 ثدد>ىفو .ل-ءاف :هعالعقن وكيفنام لا لوط: مطح ىتح قبن باشا نيس تفاطانون

 ىأب اك ىف تءاجاذكهريثالا نبا لاق 3 ملا مطح دنع تاي سانأس دحا س اعلا لات متفلا

 دنعدي سن ألق ولا اعطقنم قبتثىأ هنممطخ ىذا عضوملا لسيحلا مطح لاو ىموم

 قاهزسفو ةمعملاءاخناسياك ىف ىديجل ار ضن وب ًاءاورولاق ا ما هر ث يح لبا قضم

 مطحد دفع ىراضلا باك ىفءاج ىذلاؤ لاق هنمردانلا للا فت ؟ةمطنللا ووطخلالاقفهميرغ 5-5

 سعأمقا ,ةبعمت وكيفةبسكلان ماغي رحت نكيلوةبا ورلا تت نافلاق اط وبضماذكك لدا

 اضعباه ضعي محرم انينايدسر ودي ىأ ل.شتا هيفم ضن ىذاأ 3 دداضتملا عضوملا ف هس هنا

 ليحلا يدا 0 دلع 7 نوما كلذ ىفاهرو يد ةرثك ةواهعجاهاربف

 ماطلع ا كمر هر لا ةيعكلا راب ضراو ميطخلا

 ىرغزالا ف.عضوهو َبذاكلا مطصفةيلهاللا ىفهدنعنوفلح اوناك م منالل_هقوهيلعساثلا

 م هديا 10 -" عذ :رتديلا نال عطح ىعبامنا وبازرملاهيفىذلا ميطخلا

 لبخلا نأ ةمطخلاو هلوق

 هياهنلا هس ةطومضم

 حاصلا دست ىفو فلا

 هارر هاف مضلاب هطومضم

 ريك م



 2 الا نك ف ع ا ادا ا

 لالا ىفاذك نسأوهلوق

 هأ وأ بيذهتلاىفوواولاب

 يدك م

 هاعرلار مش لثملا ىفوهلوق
 قا - الالثم هنوك ةمطمحلا

 : نمكواشن د-> هنوكم

 تدع ةحمعلا ثدداحالا

 نا هلا هومنلالاثمالا ىف
 سو.ءاقلا ىشحم سطلا

 حراشلاهرقأو هيلع هنادار

 يكد مأ

 ملا ناك اذا مطحو هلو_ق

 عارلاقيوبيدهتلاةرابع
 حلا ناك اذاءاهري_غوطد

 وعجم هيثك ا عا

 3 - * ءاذالضف ؟م
 9 1 5 #5 دي ا

 و

 ا رودرا بذَحلاةديدشلا وسقط سعر نعد ثد دح ىفو

 ١ سرفاا لابو ةسامشتق مسكت مطّلناو 2 ىو هم

 م ا مس وام طوف

 كدعفو فعدضو نَسأاذاَن "وسلا هعمطحن الذ لاقيو اما لا

 ديو رهام .رةىر_هزالا
 - سا هو

 ىلا همطَحو تس

 5 الفمط>لاقد مو و ةيلع هللا قطو نيو ل ماع ءدتلاف اها اهنا شردت ع

 لام نناركام لك ائذلا ماطح اك وطخاضشوو ريصو هلاقثأن 2 اعممن "اكميفرك اذا لدأ

 موطحدسأو همطخ هلال سرفو هشبعلاملا قدسالا ةَظَحو وطاح رضاها لاقي 3

 ىرملا و تي 108 .لع تال ولمس خرا كو هد رش لك مطك

 اهنالأأو اهفافت ض رالا مط ةريستك ماه خوةَمظَح لباو لك الاريثك ةمايس قلرو

 ىرهزالا لاكو 7 لمدتتا مالكم الا نم ةركعلا لاقي وهلك اتفاهآةءواه رم ٍ

 ةمطخلا ىف نَدماِكالك لب زئتلاىفو ديو اة رابو تراك اذامغلا كاذكو دَككلااهمْطَح

 مه باوب نهب لسبتو قانا مط مالا نممقاذ وءنراثلا"ام-أ وما ةلخلا

 ل جر ىلع بضغتادح نيمرعنأ ثيدسللا فو قدلاورمسكلا وهىذلامطخلا نمكلذٌر و

 ئثلكمطخت يتاارانلا ى 500 5 ةقافزغا قوت هللا ئ اتي اكن هسلع ما مطقت ل_ءف

 لاق ئذ لكمطختمنال عبشيالم 12و ءطح لحزو وأ ردكتما لم ىئاماطخ لءجتو

 دى هداه ه8 ورىسهو

 اهضعد منوية ةيساملأ هج رلال_ءلق 5ناك اذا ةمطحيو مطح لحر و محا وسلا اهفلدق#

 دارئالاو قوسلاف لسالاةباعر : ىذعلاوهريستالاّنبا ا ءاعرلار ارسلَتْلا قو ضع

 املا ًالاقو وكلا 0 وضع ىلءامذعد يأ و رادالاو

 و رذ->امطلا| و رك 32 000 ًاراذاّش د رقتناك هنعهللا ىذر لع ثدد> هنمو

 نيمكطاَو فينعف وعى أ« مطح قاو ب لذلااهةلدقهمجيطخ احلا لوقدنمو مقا

 ا ئنلكمطتاالةمطملا رانلات هنهنم و هطلساهئمرتك ىذا وقولت هنأ

 نم هننعرنكِمالىذلا ىلا رلاو»ةم-طخلا ىرهزالا اضعبابضعن مط مهجتي رثيد-لا

 ىك ا انتهت اك اذا وىركلاق م م وةبدصخلا عئارملا

 'ك
 وه «مطحقاوليللااهنلدق * هلوقفىربنبالاتو 1ميفعياهماسأو اهقاساذا اهرسكي هل 5 كرو ها 5 4 98ه ها يل ف

 0)ظ)171101007772 1 0000

: 1 

١ 
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 ير اا ا هير .ةيوعاسا نأ كل نر ةييارب نا ا

 1 (مطح)' ملا رح ٠ ءاطلالصو
 تس شى ىلا يي 0ايتت0تاتاتتببتبصبصصصتلا

 مراسل هدمسسنبا امر حرضخلأ مادام بنعلا لازبالو بنعلا لوأ مرضا (مرصح)

 كاد ةصسلادو ة ةفمنس أن عدت :ني.-بذعلا داةبحاهابمريمباو مشنلا للا

 مص اديزوبأ ضدماحودو باصاد اب نعلا مساعي مريم ىر هذال مرير وفلل

 ا سود“ ىو هوه دوم #7 ه

 200 مريصح ل جر وول حري لا ةديدن 12 ىهو ف دولا مرضا اوئن لك

5 
 مرصح ليضلا قيضلا لجر اللاعب ورينا لسلق مرصكو شاف موشح ل .ةول قفا ص

 م مقم 72 و هوو

 رو لئط ا لتقةدش مزمل ااه رون سهسوقمريص>و لير شاور

 يضمه راج د سو سو

 مرض وهاربر لا مرتو>وداضلا ىف ىةروك ذم ىشو مالسالاو دم اهاملا كردأمرسكر ءاشو رمشلا

 ربع همر 5 مء)و

 ٠ قضت ىدحامم ندم ولم انعد *دلمءابالا 0

 مص دود#ي دى ه م11 هو سك فمر

 5-3 . ومات الواطزا دأ 3 كيت :اومعلل انرلقلا قاحلا مباني ممن

 هرم اهو ع برود سن 8 2 هَ

 نءٍنارعالابنفلاخ و ءادلاب نكسة م رضحهمالك ىو كا تكلا هسمم رص 1 0 رمع)

 هداده - ىمد

 لعنو فورعمنعلاب عضوات بنو رطلار ءاشو ىلا

 نونكستب نيذاانرعلا لانقيو ةَنم هراضخلاتومرم صج ل هالايام اذارشح

 ثيدح ىو 3 باقصلاو لالا نولوقياكنومسن اذكه ةمراْضكسأ نمل دخلا

 ست عم سس و

 ا .(ملح انامل 'بوسنلا لعناو اوهَيرشَلاف ىثع ناكها نب عم

 همطح وذو مظل ةسصاخ ساس !اءودلاريسكوهلسقو ناك هسجوىأىف ل اطلس
 2 ا هب

 ما

 ىرهزالا كلَدْنَم + اا او معاون«

 لك اوأعح ممن اكرم "اكرم 3ك ؟ اولادك مح قيوم رمسكستلا مطصقلاو سيلا نمسك اا

 ب هيو نبةدءاسلاقة ملح اهم عطق
 هدو

 مطحةدعص ىف لة فهاسو 1 تك م ناوسأن مَكلانهاذام
 مهم مدس :

 حامرطلا لاك درع ولاا آ

 نو وسلا فاح أيش 5 كا ضال 11

 زيكا توتال 6-5 ىاايعللاع نعم م بيلا تابت ملا 58

1 2-2 -., 

 3 لا قردلا ركل 011 ًاوىلاوآملا يذلا ىفالاام ا ىعستال ||| ظ 1
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 0 موهلوق
 مش او ةعشحلاد ءنهوق

 لصمالا طرا وهاذك

 ها ررخأو عجاريلف

 هع وعم

 اذكءارهسالا مش1اوهلوق

 ةخست ىفو طيضن ودب لصالاب
 اهبقونومريغبدبتلانه ٠

 ررصلف كيرلا طوضم
 سوم اقلا ف ىذا كل
 هإ ءارسالا مشحفلا

 بكد

 (مدخإ) ١ مملافرح « ءالال صف 55

 يأ نالذىب مشا مل كاذن لاق هنأ برعلاءاستو ضعن نيكو ءاصسالا ىععال بضغلا

 تيمكلالاق ىهع نمي هّدتحاو تمدح مهينضغي |

 ىئاشتحلا هنملقو امي ضوس 03 الا نيعأ ىف في ربل تيأرو

 و -
- 

 89 م 95<- ا 3 1-4

 اشو عقول مم ءتيضخأ ى أ ه#تهتشأوانالف تتح معلا ماشنخالاو

 نا ىارعالا نتا َىكَحَوةَدَِس نا أ هياصأ ذا ةربجوأ لهأو أ ديبعن مان ويضفي هسا

 عجبا عجنال اذه عج لنمو 2قح مالغلا اذه لاقيلاف عج ودع ومد

 ْمَّسْحاَو ىرهزالا هتبارقوهلابعاضي ل جرلا مشوي ةكرمغ عما نعم فوهىذلا درفملا عجو

 "1 و 9 04 2.

 ةبارقو عش مفلاقيةبارقلا مضلابة مش اوه نومضغب مسملال كلذباو عبو لجرلا مدس

 : ا ىأىرمأ مشت هنا برعلا ضءيلاكو رعوب لاك يقام ضأو ىناريجىأ ىاشح (ءالؤهو

 ٠ ديس 8

 ىناو وة الرع ولا يللا ىو ماما وح اهل نينو لاو هن مم

 عدده مع ع 2ع زاك 2<

 01 اع ارمادا ابطا ووذ ملا نارعالانب ىتسأو مذ ايا

 ثب د ب>قىو رار اوكا وناك كلام عابت الا مْدْاَو 14 املا ماو ءامتسالا سشلساو

 ةءاج ب ماتا رااعم علنا ميول فوتو قا لورد زكي حاقمألا

 لاز ه لعد د لبقأ موشح منك م .تحلازهلا دل. مهيد مرت ةللاناسنالا

 لصف امش «تتءاصأاذاكلذو مع رلالو ؟قيبلزلا تو مشاح جرو

 لك ام 1 ةماك روحا مع مسبب ترا ةراج بع ملم

 و2 4 9 مه

 راجل نش ل لاك

 و وو ظ*-

 2000 »يد ا بامءاوُعَص ىه وانودع تنعق

 رج قو اوك قاما لارا منج فريم ى

 «ث5و- 9و هد : و

 امدح صحا ب 6 مشن ىأمب شح لحير وو عوش تاقفادلا فا ودنانالو#

 و رمل

 موصاعأو 23 0 ىربْ باد شنأو سرعلا هنمذعب صخو طرَص

 / 0 لاف ديد لا ةقرم مد .ةذعاو قفاه شراع عج راهب صختواهب مصخ لاقي ايورطلا

 ليقم نبا لاق رسكنادوعلا مصخضأو ةطارضلا ى ودا الاء ىدخلاو

 مهلا داصك انا درعلثم 03 ىا هئلدح صاب

- 

5 
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 2 مهلا - عاطف . ءاننؤنف

 دوك 2

 م

 مال مَ بلا قاقد * يكلبي 3

 يهَسَح ى نيل -ر روةلثمولَآثيد-حلا فو هلمازطاكم املا هب طاحأ أدق ى مسح ىأ ىرب نبا لاق ظ

 لحرلا مس ”لالا ورعولأ لبا نودى هو ةزاف عر وقلاو ماد دلب مسا ارصقلاورمسكلاب|

 0-2 سكتاار ومال عطانا لجرلا م اد ىلا رعالا نبا لاقو روماللعطاقلا زال ظ

 ةغلانلا لاق ة هد دانلاب 6 ومهمع 0 ظ

 مو ىو 9 2

 يروا نكت 15 00 7 ىنبانتلا لهاهملاو

 ماع ع6

 ثدألا ل او 0 ا الو ناو طل عمق دقو ابقنالاول اماما (منع)

 لاقب ؛ و نمسح أىذلاامو َتوَدتْحا لوقت خاطاد ٍباطو ملا كب أ نع ضاسقنالا 'ةمشحلا
2 

 سادت مل وقح اومن لو أون فنحن كان مدعو اذاالوقامأ: هلع

 علو هد ود 2و مو 9719و هدة ءمد وهو. مم و2 9
 هتلخأهأ مددحو هعمح وامسح ودك و هوس هج دخ ةركدأم ههءسنو هيذوتف لحرلا كيلا

 موا 59ه او

 هراغو هتلخ أ هممحو هةرضغ أ هممدح نأ ىار ءالانبا بهذ مريثالا نبا لاق هتضغأ داولاو

 وهدد هدد ع 7و”

 ماعظلا نع ضم هيوم لاش يدخل اوهيودحو هتلضغأ هس دحأو هنهدح لوقي |

 )هع ع

 نأ ا :اوا لاق خا ةيالادي زوي لاق ءايصسالا ىهو هدا ن 00 كح ىزلااَم| ْ

 ا > معاط لك. 0 ملام راف ةشعدل-خادلكد ١لاق هنا سانع نب انعىورو مشتحاىأ

 ءاا مالا ىنه؟ماشنحالا رتل ىرب ناد شنو نيب دبا

 وا 2و ى. وويص

 0 تاعفدق ا عىدنع #3 اني ها 0 1

 مس رثك |نع فد كيف # اهني وح اشو معا كرو ةرتمع لاو | 3

 0 ه 527 5 تبل و 2 3 أ

 مدر يعد فو والا ج ىسكي #* هرب نم ٍ 5 تايشش لانا ةدعاسلاعو

 ةسمّداو ضب .ةنأو ىتسا ىأ اديه عدأ الث أ - كحال ا و 000 ع 1

 ا سل ست اع

 ا ته ل م 7 أ مرا مد ةةكيوهوءارمكسالا ||

 كلذيىفا ودشناومبشغأ ||
 م6 < )وة 7

 3[ لدكألا مودع لاء ى طد #* ببحر لرمعل

 ىعع وهاغا ةمشلا ىىمصالا لاقو اشيا ب شغلاو ءارمتسالاو هوما مس الاو بسم ىأ || ا ١

 تحلل

 (رشع اموال كل 2 ل

 م فلاب انسخ وق |
 ىلا اودررو نوح.

 ءابلاب هتاتكو ةرودّةد

 نا لاق ىابر هال ىلوأ

 تل عسا نيد
 توقاب ها عسبش

 دو>وموهاذك*تسلارخ آ

 موي هاررعأو لصالاب



 ©«: :ةديبازنلا نا يبو 9 يا --# تال مي فتاوي كا نا «نيضيا

 اع ردعلا مييحمنالو كلا

 للي قو هموادبع واب نمديرب
 مدلا مسدس هنال كذب ىعم

 هيوم هتك ها ملا

 لبق ءارفلا نعر وك ذملا
 عءىدع م خا

 اذكى وكف ىمح هنال هلوق

 نم ةمس ىو لدالابوه
 ىوكي نمد هنال امد دهتلا

 ها ةروصلا هذه 0

 يكد

 ْق ىزذلا مد الااعج هلوق

 عا مد ًالايضضلا مكلا

 ءعيويدعد

 دويل ديري ءيش مب

 نب ماللافرح + ءاا اللصق 1ع
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سوحو عئملا م اودي وكب هن بعامل عدلان مميت رمضتىذأا هر َّط
 ه

 تودع 9؟) عصاس 00 ٠

 7 اىصاللاقيو عطقىأ اذا خو هعاضر مج ىذلامو اوما هعنم منح وكون
. 

 35 هت م اس

 سصالا نال ةوعمسبلااما !لاقد وامسح مس ماع عاضرلا همم لوقتو ءو_كءاذغلا

 اوعطقاى 1 هوعسحا ع هوعطقا لاقف قراسب قانا ث.ددحلافو ئنهنمر رمظنال هلع هعطقأ

 ا و 3و

 امو ءاك يقي علو ملام نمو" اذا سلا مولا مدلا عطقنبلاهدوكا مد

 رمدص مدع

 لعأةفصلاو فاكضتدقو هعنعو اريد عطق:ردصملا»تفصو مو مانأو مولا 5 اوينك

 الا رششلاىف ةمئادلاء وسلا مااالا ل ءقوام و مانأة نا ولا عبس مهلع اهرص ليزا ىفو

 ما رآو هديا لاق ةيلاوتملا ىهلبق واهانولتى لادن الادهم عضعب رسفا ده ىلع 0100 0

 ْ لشق رخآن ع هلوأعطقم لى ذلا عياتتاذا عابتلا م و املا لالا هتان رشلا ىف ةملاوتملا

 | ةعباتتم دارأرودنمونأل اق ةعباتتم ىأ امو مانأة نام هلوقف ةفرعنب لاو موسحدل

 2 قيئوث لكل لبق هطقيى أ مدع ع وطتقملا ىلع ىلا عيا اكمرخآ رخآن ع هلوأ 3

 ىلابمدلا هذعاوعطقاىأ ١ هما مهوملالقروعو فراج ل ومو سدح هما

 ىلانهدتعمدلا عاما همس اخ !ىماو منادعم ثيدحفف و راذلابق قرعلا مسسملا 3

 اذا رح ند ا غال تق اهلغأ 0 نعسان م مالمو لالالا قي ىرعو 2 ا

 فدل حو ىذلاجاجز /1!لاوو هيلعللذو عيا .ةاوكملاب ىوككن ى 0

 ١ 2 و و5277 ه<

 | تكا رهو ىرهزالال اف ميم مذ ى او مون ئوسل وقوم

 بو ودل مولا لاكو مولا تروي موسما س ةولافو اواظنيذلا ما العو

 ىمعندنو مد دال اًعيج نا _هلاو ا و ميلعامؤت ىااموسح مانأة نا لجوزع

 نملحر مس !نامسك وانام سن -لح :رلا

 لابجا يف ةيدابلا ضر رسكحاا,ىمد-و ىرهوملا سا نتا مسا انعدرعو *

 انهمورلا وكت رض ةرب رهىلأث و دتىفو .هقر ت0 ا تارا ل قهاو /

 ىهدبح هدد تع نبأ 1 «دحلاك كين لاك ؛امو لبق ضرالان هنايذسلا ار 2 06

 010 وبر

 لءودهدد- سول وو و

 ك ةاذاو نفت كك ذملادا ار ءالأ: نالاف ا نيل تاو

 8 ا

 ش نيحراثكةسالاب ءرغأدنعوأ ه.اعردمقبلعرد هب نكيلئشلان ,مصد رمل اراثكت_ءادنع

 : : هلوقىف عزم محب النعل متروس ا ىلا 1 ناقيو يالا موشلاو لاف

 ٠ ىن -«

 3 م
/ 
1 

 | ١
 * سسيشن
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 ظل ا

 فيش نهج ب
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 رس سس دع 79

 رساولا بوعشلاو ىَراَرَح مزرسو * نيل آو شويا ناصح ناو

 لاةفرارملا 7 00 -اوعلاىوربو

عد رطلامديدجمز 2 3 ةبابصُت رطل ىاوعص لوي
 

 لافي ضرالا نم مرا لطخالا ىمواشبرارملا هزك كذىذلا نيستا مرا نمو

 'ياعأوةلاوصاهعجوبو « هرو بت لشي ريل

 امري 00 دقو ا املاك .نملاو ىدب زيلانع ةظيلغلا لم :رالامو ريكا هرب نبا

 ىدسالاك نا فن تح لوق م محو لاق برضا مرسي زجس طر ١
 ١ 8 د-.هو جموم و ه مد

 ناسوا ا ععروم موعد ب 304#هن : رشه ىأ هوم "نس تددعأ

 ع هل نم طض' 'اناا عفر لل_>- 2111 حا وهساثا ىاكلار 5ك دى ربنبا لاق سرف هرق مأ

 اضد ؛أىدسالا كافنب -لطتطدشنأو
 ه دوم رزه 0

 . لايعلا نوداتسمفأامو #3 قدص يس همزح سم 01

 و ”ه2.» هو 3 , ئه

 موريح مد لوقيردبموب ةوص عمسفلرثيشيدحفو مال اديس موريحو

 و 735- رين 120 20

 نمسرفرساموزيحىرهوملالاق ةدئازه.فءاملاوءاد_نلا فرح ىنذف مو ريحا :مدقأدارأ

 نان .نلاونانعز زطاوبرعلا نار رو نم سراف مساج رحو ناعم مزاحو مارسوا دكتالملالم+

 ”ىلهابلا ناد عمونأ لاق همن قد نعاهوةبلعتْب وركب هلهابنم

 ناطقلا مالو َنيقباسال * الرد نزلا مازسملا ءاح

 يللا 27 ٠ را هَ را

 ناكرلارخآ فوعءى تو #2 تبلل اذاموفوءنمتددف

 رعاشلا لاف لميس عرب لاف( عدزجإ)
 رلده -ة)دوم < ةمسل اس 5 مع

 نانو مر حس مهتعلازاذا »* ةمدب فاوهلذ ادب زل سدس

 ١ 2 و و 2 .

 الئلما وكم هسهطقرعلا محو هما ا مد ياسا عشا (مسح])
 5 ده ءوه- 89-

 قرعلل همس هنأف مولان كيلعثي , دا ىفو ءاوداانمعطقءادلا حو مساساو»و لب

 رمح -

 كيلا ءاسحلا وءاب .الَةعطّةمةرْفح ىَأ اى 7 زالالاوو حاكذال فلقد رشا بعدَ

 و كروت

 لوقو مءاوسن اكسر رخو ماه هيدماولاف مما .دمكلذكو عطاق مس

 و ةرسع سس سو ىو ) ١ .س هيد ه<

 اييشحانور مدا ماسح 5 بسهص فقر | ن نك الولو ىلذهلا شارت ىبأ

 و 2 5 - و 2

 فيس اماسحو الو عمم انسحو هقَرَط ىأ ١ نغسل ماش ول ودحلا ديد اقمس عب



 د د قس ام مع قوقل

 . ديخ

 ؟ برو
 (ح) ١ ملا فرح ه هاملالسف 3

 دمحم

رهوملا لات ل-هاكلا لا. 2 ؛اهرلا قوف اولا سور قتلت ثيح مازلا سلع م
 ئ

 ء-- ع

 ميزا نبقي رغتلا ىرهزالا نهتساو ىعرس مالا اذهل تدد_ثلاَقب هل-ةهميزحلاو

 طسولال.قورددلااضي موزع اود. نب! لاك :رفلا اذه ثمللا ريغارأ لاهو مو زعسكاو

 فنتك اامنامو زيدا لبق :و نطملاورهظلاب امرادسا|م مو زكا لبقو دا ودا عواض را ك1 لمقو

 باعث دشن ردصلا بناج نم عوق

 اَيشمدلاملءارئاشلحو »* اي رص سمو ربح عفا

 سس ه2. 5

 كفدهلا قو موزيلا م . ظع مارح ريغ وهملطع ع نطو ىأ مالا اذهل كعزايحتو كموزع-ددعاو

 ىميغلاةو تف نبالاق مزال رة عرب لاقراضيأ مزحاوخ متحألاو مازحا عضوم ميظع

 رفجت م 0000 2 اهنبئاسعملحرلا تافئاططىرت

 ار سرة لاهم ملاذ ضر أو ىرهوملا بقر مزح هرتشا اهب هال سلا هن .١لوقهمو

 وهو عفترم ا لقو ض رالا نم ظيلغلام .زكساوهريغ وتطخلا نمةمزلا و مدهالا فال وهو

 ديبالا موز عججاو نا نم عفرأو طاع
 1 نوب تع ناولا الاف ترش لى نملك
 سرا ل

 موم-؟تركوماهت تلح ري ىف عراوك لك
 لاق 5 مز1 لاك موربلاو مزح رجا اوذر 4 دول نم لدن م مزح ميمنأ ب وشها معزو

 ام 88 دك ىَوأمناكل 35 ظنا رفالؤلهقلات

 نم مرتسحا|م ضرالا نممْزَلا وهيفتكر رح أ ىلع قة ةلسأو عقل أمل موضع هاورو

 ةنرابخ ترث_كو ضرالا نم ظلام مرا موز ا عم اور وهطلاو ضرالا تا اوت نمل سلا

 ةراجو نيطوهو ألق ل -ةن مهنوليدهكساالا سانلاو لالا هولعتال لابقأ هلراص تح فرشأو
 (رقاداغت لب 0 رعهرهظن أريدك الا ةراخ دم اه ظاغأ هيراحو

 [سمتأل فقل 3و ولك هلؤدرطىنالا لب الا اهؤاعتالكل 3 نودو دن ا 0

 لعن رار لا فو ةئو دش ىفالا مْرَكا قلي الو ليلا لثملرطة سس س لهنا 0-1

 2و و 3 س “ٍ ا 37 ةهيدسوم وم

 لودر قاسم #3 0 نولنيمعنالا مزح نيمعنالا مزح ىف

 مدوسدل هر د 5 35 و
 هرعشف عاقرلان هر ذعنلاوهو وعاوز بنا اور هولا

2 

 رسهاوقلالابخلا فارش أو كول * اًنآودو تيدا اكد



 مين د هلا 1 تداولا داك
 1 1 ا تدب

 0 (مزح) ملا فرح ٠ ءاملا لصف

 انلرمأ أى مز لا ة 9 وامل ا ةصز لاو ش مكس دوو ضاكشالا لعدد دنع َترسيل
 رنات .تع

 نطندللا وهم لج رلا طي مولا ن ءرظلا هوس مز |ثددلاىفو ةقان" ولاو مزح انو بقا ىا

 لقت تاصقان نم تد كت: ارامي دا ىو ٍمرْطاَتَدخَأر كبىلاللاعهنا رولا ثيدح ىفو هناوف

 : ةرهظ:لارومالا ىف زلال -جرلا لعل بهذ أى أ نك ادحإ نم مزاح اكابر

 مزطاذسخاى رهزالا مهعمطتوىا ًأرلا لهأريشتست نأ مز زل الاقزام ثيدحلا فو

 6 عوز 4 ماراح كلا رو مصل د

 س )»و وس

 0 | ةمازمللاو مازحا اه راو راو اهصؤخاو تيا كل ا

 - رم

 ىك صد 1 اد لطب اق لب هطسود لاذ كلذو يعتقل رام اوم عما

 سس وم 072 هاا

 ني ١» /نمونول رولورستم انإق ممالك الذب سحأ ااعاو هم اع هبوثد شد نأرعغ نماكأ م مازحريغي جرا

 #7 | اعرف هطدودشنملو أت 0 . لوا هاو همس تاكوأرازا همام ناكوأ 01 :وارسملع

 ماو دمددم جد هدم

 هطسود وباب ىأ مرتك ىحلجرلا صينى 0 هنال_صتلطدو هتروع

 اول ىأ نورطفملاَمْرحْيفموصأ| ثن دسح ىف ةوةالسصلاىف ملام أهلا رخ'الاثيد-حلاىفو

 0 ا بديا تنام اوني ةجيلااام0

0 

 0 ا * 8 0

 ما فار عجبازلاو عزل ةراشمو هدرة غزال أمت ءالتما تريح |

 ع 5

 مراح او زد قوام 4 يليقتب هدا واموت اكىأ دراما شلل ل- مقو ةئاَتمملاءاملا

 لاقيرادتساام هلكر هطااوردصلا ن نءومازملا عضوم ميل ادا ها هيلعىرجايدلازحتو

 روس سس 11

 50 ودع زج دهشو ا

 هم سدا

 ايزل واه زايد * ةهوركملجاذا عش

 مدلتبلا هيلع جس

 اكقال 0 ناف * وملاك زايد

 ةذادعت_تالاو مالرشتلا ن اك مالكا ذهو سول يور تلاوهو مولا عجبني

 اردصلا و موري اب زكعاو هدي_بنيالاق عاركن ع مي اعزا جاو مدبسعلا ملا

 جلا كءزامحدد._ثا هلوق

 موز حزهلا نمتداده

 تو.ضورعلا هن دهشتسا 6ك

 هدعدو كلذ ىلع

 كي دانت لحاذا

 ينعم ما



 اذكهرج-الا فوصااوهلوق“

 بدهتلافىذااولصالا ىف
 ىف هلثمو ءارلافرصلاو
 امهدوصقمو "لمكتل ١

 روك د ملافرصلا ظفل مسمنت
 تةطندقورج-الا,تسسلا ف
 هّمهو :لمكتلاةرابعكلذي

 نم سوماقلا ىنام لهب
 مدالا ند الكحح هلعح

 ىعمرسجالا فرصلاو
 نم ه« حرش ىفامو مقارعلل

 رجالا فوصلا بيوصت
 ناسللا ةضسفي ازارتسغا
 هميح» ها كلذامبتيل
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 ظ

 ظ

 ظ

 (مزن) 0 ميلافرح «اطالسف
 ْ ةزذو9ذ-ا > يمي 8ضو29 م. 1 . 1.9 هدد ا 2-5 .

 خلاك اعمتجا ضيقت ىأاستر 2 ميدلاوادكوادكت -.؟ رتلاقف هندارك تم هدم

 واو نونلاو عابضلارك ذهب ذلاو اهلاوعابسسلالان ىح لمع بناةدش نم

 تبسلادشنأو ضي ءاوّسعبتددراذا بالابر تيل عمت مر ىلا ىمدالا ةدازا

 ه3« .7 هو هع

 مهمعناودرطبم نال تاخذ موفلا نامانمس و زهاملا لاق »+ هم 21 ى دق نوكي < *

 مدش :صىذلا ا 2  ,هاهك موا هتعاول ا هم اهكراسىفاه وضيفي نال مهدرط ىدق ناكو

 رثكلا ددعلا مترو اوجسدز موقلا مشوا ىرهوملا ضعبنماهضعب ديو عمتجتو هيف
 2-5 ع

 ميعتواهخبرعمم ٠ »* د كدثلاو

 دل قدا بد وق منقار اومزئرعات كريو ا

 انعاو فدعا و هولا ل رخأتملا بتكض ءدىءاجاذكعرمث الا نب لاف اصوصاىأةاَرَح

 ةمدرللا (مدح) اهو اهتثادق نوكينأآّلاّغالاو ب يرغلا تك ءاجاذكن ميج ها

 وهوه ومهام ع و دو

 لاق فورعم لب مززسو لجر مز زسوهنعل هللا همر رسوم المدمررح ( مزرح]) حالا

 ه2 سردو مة دع ه<

 ِ رمَدلا حوضودنعمتسلب د 0
 هن" لس لس

 هللاداةس ىنامعللا تو اوهومسزرحا هلا ءاقست حلاق و ينازل نم يا 0 م الا

 هت ًارلاك ةرعنبشل هعهتأ) نابلس "اكو مسرحا اقسةلاملاقيولئاقلا مسلاوهو عر ا

 يخل انسي درعا س تاوصلاوقو متل رجلا فاعلا بك ىءطخماد بقا

 (مةحإتب واَزلاَم مسرتلا فار ءالانبا اطل نونا يسار ناناو او ميسا اوريعونأ مم ا
 اكد وس

 ةئيَطل ارعش فرع ىلءئرقبيذهلا عضوميقرح
 ٍٍر ,هحادابج نمافصٌكُملاس 5 اغاني نسا كقن

 لاك ا .ةقاناىربئبالاق( مهرح)؟ خيل قرم .ةارك لاق

 اعيضفمصنةب وحن ةدعاس

 و 29و وعد 8

 ليو ةرحاهل ةمهارج * امن هلت أعبشاعاز

 م83 2 3 م 0 7 ) جي

 0 ةقئلابهنفدخالاو هلع ناسنالا 06 2 مار اوه عبصلا

 0 2 وي سا و 2# 01 #- 2 يسوع 75

 ءامّزحو ة 6 0 000 وتشب ل بلو يوصل

 ةمزجلا



 شوب ام تع ادوف

 | (مجرح) مياافرح ه« ءاملالصف

 غم جد

 ثددح ىو ةرافكلانيملا ىفلعحو لح ًاداععال الابد أمل نه هسفن ىلع همرح نأك أم عت

 قلن سدلف 5 ا ع امو نم سابعا ثدد حو مارح "ىلع تأ هب : أرعال لود لح رلا ىف ىلع

2“ 06 

 3 3 ه1 صر وس سول دك أ ده ه9 .ا

 فصتلاو ىءعمي رهلاومارحالاواهر ذكي نع ىويذ هن انها ل>رلا موساذ رج الاهشب ددمو

 وم وو 0 نم مه

 معلم ع ًااالو ىرقشال<- ذاق 57 هرهظ لح ْتَمر دفتر أريعب

 م8

 مورا ول اسالىلاعت هلوقو حطم ا رهاءريغودالو نبا ءاورىذلاىرب يا لاق

 !موزكاو وعر ىلا وجاد وحرام ةفنل مر اورو فراحتاو»سابعنبا لاق

 امارس ماركارهشلا مكاو طاوضوملا 00 - ازتولا موحرلاوريسلا ىفةس غطقزما

 قدنرفلا لتس ب نمت

 مارون اجلا مادقف 0 ىرعش.اَدآلاعا يَ

 0و ةيوعصلام ركل اوركب نيدعس يب نم ”هلسقاضي مارحو

 عد 5-9 5<

 منا "ىلإ ارعأو بعص ىأ مرتربعب وهلاقي 3 اع را وسكن مسد 2#
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 م :دلاو ةمرحتاذو ًابرضلا همر 2قادمرع روصااتا تأعامأث يدحلا فهلوقو رمضلسا

 وو تك

 سانلا ىلع مونيا كيو ارب قسد ا ملظلا تمرحرخ الا

 نم عئاملا قمابىأق لا ةمريخلا ل قو هس ري ىأمللا ةمرحمارحو فرخ الا ثيدسحلا ىو
 : يك ترا : ,/ - قف دس سرس -

 لك زك دو سابعنباثيدحىفو اما رحاب ملعراصىأاهننلب مرَكف عاضرلا ثي دحوم لت
 00 11 ب59622 ء و هما م

 ىد ارق ىلع نومر لاقف هنآ !نيتلح اوهن آن مرني -تخالاانيتمألا نب عجبا فنا عوأل ىلع

 1 00 رو هيو

 عقو ىتل "هل هلابريذك نأ س اع نب ادارنأريثالا نسا لاق ضعد نم نوضعن ةيأرق نومرديالو نونم ١

 ناكولذا ىرخالا نمامها د ا ةبارقب كلذ عقيل لاتفيا نيتخالا نيب عجبا ب ركت اهلج نم

 لجرلا ةب ارق لجأ نم عقوهنكلو تنبلا عممألا فر [5ىلوالا ءطودعب ةيئاثلا هطو لح كلذ

 ءامالاحب رندة سابعنبانئاكسفهرا مسن ماهنال تخالا ىلاّخالا عمج نأ هملع مرش امم

 نو زيجال ممناف كل دفالخ ىلع ءاهقفلاو لاق ه هنامإ نيبو لجرلا نيب ةبارقال هنالرب ارا مكح نغ ْ

 دقامالا نيدخالا نيب اوعم نأ اأو ىلاعت وقمر . الافءامالاورلا ارا ىفنيتخالا نيب عجلا 5

 ست دعو م ا يك

 ضع: ىلءاهضعادر لب ,الآ مرح (مجرح) ملام تكمله وك 26 ' الاوفاس :

 و هم ل

 هدو و رلاق عت او ضعت لءاهضم. دير اف اهتنوياذا مشرف لالا رحو

 وو ه. 2# بدع مه ع ه 8 مسرع 700

 همن 21 ىمق انوكي »* همعاجا راك اي-نياع

 ملا ىل_عثشيدح فو هلوق

 ثيدح هذموةد اهنلاةرامع

 هأ ملا ىلع



 4.1 مما 7 ميلا نسال يبا ر## انوا .. هب بث ه 52

 اد ل يل ل ا مل ا رولا

 اهيل امازا ١ ءافرلاب الق تكن اماف
 ا 7

 انتم هسنمدإ- لا ُح 0 ميرغف طمس تحوزو

 7 يف ا

 انيهم انور تاسنصةمللو 35 هستحوار مل

 انيماطوسالو هلل »* هراد كا تاقئام اذا

 انوكوهسس.لع ماجا لست 3 رام ف ةرط تبلكو

 انما توداماذا #* 0 تي نو
 ع 2 سد

7 2828-9 

 1 هاك نءلق نغرك ا نهاد « هقدش فك واسملات اك

 انمسال_بغ 00 #2 دانا لاو

5 ”2-2 

 دي الف هلع فةيماخلان أدب ريةسماملاى مهو وأجر سلاج لثمن 1 اوكا

 ةرررللا نم هنانأوهناننس َبكرام هّيشءامل ابو رايات لسشفلار لنجل

 ريهز لاف نامرحلاءا لا كب موك اوءاملادبو را ىمطملاب

 , ءرحالو ىلاميئاغال لوي 5 لنمو ليلخمانأ تاو

 لسيلخمان آنا.ل اوي لاكن اك هءوسسدنع م دقتلا عم ىلءءازخلا باوج م عف فلفو

 لاقت مارا موا لس. ةوعونملا مولا ىريزبا لاق ءافلارا.هذا ىلع نيبفوكل ادنعو بياغال
 لاقؤ لاك صلاخ قيدص أب رص برس نالفلاقيقيدصلا راو ندعي ارو م
 لاعيدبز زوأ لاق ولاو دحاوامهانعمكلذ :لعف الها نع و كلذ هفأالهقنام 1[ ب دوليا

 اذاممضعب ثددح ىف :وىرهزالا اقع هلنأامهانعمل قع مداعب وهأمو لع مراحب زمام لا

 ةماعلةعفنمهيفرحأ ناك اذا لوةبىبتقلالاق ىركللكر ا ع 35 تام رح تعتجا

 ءارتع قو ةماعلا ترش رشلاك جد, تاخلانم ةماعلا عمن تمت نمسا لعد 1

 فقولاف يب ايان يش عقر مهوارحإ الر :!!!ًذِهدب مال رآطيئاج

 هقلا ني لوبا لعفأال هللا م .ازتس لوقي نأوه نعراَدك مارا فهنعهللا ىضررع ثيدح

 ةوقمتمو قالطلاة تبسم راملاو ةجوزلايركدي رين لقيو لاق نينلصعلا غلو مو

 هسنمو كيابل دك ضرتصرعب زءلافمن كل خا لأمم بل اهيأ ىلا

 الالم اركا لعشر رح -وهياستن مل سويلم هللا لصدتنا لوس رك ااهنعهنا ىذرةشئاعمم دح

 مويتروبسح

 ىعت

: 0 5.2 

 هم وتةحعيسج
3 . 

 الذ هنن نت كبي ياما ف تمض فاش سس تول

 ل
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 اا / )م رخا) ملاف لحس ءاهلا لصف

 . ل ا 7 نك ءع |[
 برعلاق و مسا مرفوعا ردت رثاا فعال ماجي بلال دابا دملا لهأأرقو /

, 
 كوممارجو لد :اونبركب ؛!قنطنو ماذج فنا ومجت اند نط ارحل ىلا ع نون تيتو ٠

 هيا 9س هو

 ىو رملا مسلك لاق مهداح أن ملجرُدع رو بيك

 س © <

 ا|هيصاةمب رح نم هي »* اهعلظةدار ءلاءاقنأ لردأف

 0ا فيج هد دست

 لبشمنبا لاق عضوم مسام مرحو

 مرق لاثاةلاضسي *« اهب ىحالو اراد

 مسالا لاف ٠ ميسون ماسك لدم « رجل نئالافةميجح ا مدخاورقبلاميلاوأ| هوو 2
 هدهىف ليلا قج نانا اععض اومقةروك دمرت اظن هلورجع أنيارع-_ثىفالا مري عمسنم

 ا.ثنوكب ناامافرجسأ نا 5 اهدنَةداَوتلا هنيئا كلذواهلوبقنوحواهوكو ةملكلا

 مصفو»و ةعاججإا فلاش نوف ءانلقام 3 ىلءهنم كلذ عاسمنف راشيل ةعدقةغلب يطل نعد

 اذا ىلا نضل اجرتع راه طراز سرك اما و تطدورشر ل

 و © دس 8 هم

 < 1 ديو )نع كد هلبقدح أهي يلام لترا فرصت هس ربط تعدو هتحاصف ووك

 مالك نم هام نامءون لاك اذه نكيوايلإاغبو سالواعاعمسي ل اظانلا نالراناك املا

 قطانلاو تمل نمريثكلا لاملا مرو اور قبلا ميلا ىار ءالا نبا برعلا مالك موهف ب رعلا

 2 را ادع لامع

 رعشسنف ىذلا 6 « رو كامو نطو مارا ن يدق مر اوما ىلا بسنت ماوسٌةيموحاو

 شتءس هو 95و مى

 هلوق نعي ىرب لاق يولا دب عنب عرجوهو لبر مسا نيا

 - عدوه -2 ا ماس بتم

 اع ا 5 ىلأ ردي وجل عاجلا
- 

 لم امرت مر 2اوشلاةمرتسو «بفحوملل مل نمتافام ورح انوع ةجرتفكلذرك ذدقو

 ه3 ع

 راسلوا مت دايم رح وانام رو ودم مرح رلار كياكر سم
 0 مو ع توعاو علا وه

 نع عاشو « اهموقتمرحا|هتلسو

 ىامهو هيحاص . نام دج معاجم ثنو ؟لعاذهاشدسعو اد -كنأو ىربنبا لاق
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 ةأ هاب طخو ئراقلاهيقهفلا شحن رز نأ نبال ىو رتو نيكل نبى ةماىورتةدمصق

 ا 6 وهو
 انيرخآ ينسف 0 « اهبوق تمرح اان لاقفهندرف

 املا ل < ءاسنلاناف 5 كاف انتر تكف

 ننعر دل د مق »* اَدْنم طل ولو
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 (ردع سبر

 ةرامعددهما رحل !ىلا هلوق

 ل[ ظ فايف سدإو مكسحما
 ىيدعم ها

 بردستلا ىف ادبنو هلوق
 سم ها امئمأو



 نا اع سبا 0 نيف ني توسل( 1 اها سيل ع حا
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 1 هل

 اولا لولذلاو و هلوسق
 سوماَملا ف ءاطلاتطمض

 نم نتضس قو ةوذن

 برق لءاواهرم .كيمكمحما
 ا هارطنتاو باول

 (مرح) مملافرح ه« ءاملال دق |

راوُلاَع قاوم روز ضلوا القادر ترك دملا سايقنال
 ا أ نمم

 3 هو ى-6-و

 ( لاه ضر ةمر < ةقانو فوضت نيح ف رصتلا بعصا طولا لواذلاوغو يضرعلا لثملا ءالا

 | ةقانحاملا ودرب تناك 9 رهط طر رفا لوقتفر ءلا تءومىرهزالا

 -_ ميد

 ىلا هرقل لسا َادبل دارنا عت ينس فو 0 ا مىأةمرمت

 اطوسومتغاند تلو دلجوغلا.يلو ترك "لف خب دو أ خبدي لام دولا نم ”مراولا ثوبك

 ىثعالا لاق دعت نال مديدج عك

 امرا طقلاو ىقكبقار را + اهزرعب تب قءاوفضاهبعىرت

 برعلات نا ردقو ىرهزالا لاك هيطوخ عدلقادازأ وكر رذاحت اهقؤم تجف ني ذسهلا ىو

 ارو.ساوتم نوعطق.فةضورعلا ةدعرشلا نوذخأب غبدتلىتلا ليالادولج نممهطاي_ستووسي

 | ىعش نماغوةلع م اهوا ىوق عنرأ اهتماول دج تنالو تدل ذاق ىَرألا ىفانونفديواضارع
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 | مرحو ىلاعت هلوقو 0 :ىداهولةثأ |دؤو ٌةدودمض رالا٠ نما تف ضرالاىفا منورة

 ْ أ كككهاذا الغ حار ءانعم سامع نأ ن نع ةداكىور نوغحربال مم اهاكلعأ هنرق ىلغ

 | ىأ ةدرقلعمرسواهأر قدنا سامغنءا نع غلب ىوقلا ذاعمو ألاف و اهايسدىلا عج رالثأ ١ د5 زذز ز ز ز ز7 ز7ز ز7 زة زة 00070

 ظ | لاةفاهتعلكسف اهاكلهأ هن :رقىلعمرع واه رقدنا 1 دطو 07111 -ولاقا هيلع ٍبَبَو

 ظ | نس لهناف نستىلا اذهحات < اهاكءاهأةب رقىلعما رحوىلاعثهلوقىف قصعاو لاو اهيلعم ع

 2 آو مرح د هناانلعأ انوساك هلاثا وهنعشلتارقك القلاف ان لح عم وخولاع

 د | نو ودالىأنوعح ربال ينال لع مهنه لدعم نااهاكلهأة برق ىلع مارح ىعملافراتفكلا لانعأ

 ظ ةنرق 5 ىلع ثتحاولاك اهانزكجاوًاةدرق 3 ىلع ع مرحو هلوقى لاك هنا سانعنبا نعءاض أ ىورو

 ظ | ناجزلا هلاكامدب ٌوِداذغو ,ىرهزالا لاك بنام مه بوتبالو أ عجارمهمعجريالنأ اكدأ

 د أ لواتامغا ىرب نبالاق ت>اوىأ قاسكلالاف م 4 وس ادعنبانع هدانارءارشلاىورو

 أةيرق ىقلعتجا و هدنع عملا ريصرقةدأب نزلا نمال زاب او عمة يالا ىفمارعو قاسكلا

 ١ عذب رقى ءمازحو هريدسققةدئازال لج عذملا نعمبام ارح لعج نمو نوع جربالم-منا اعاكلعنأ
 ' | ل نإ قاسكلالوقىوقي و سابع السي وأتوه ناسكلا ليو أثو نؤعجر ومنا اهاكلفأ

 ظ عاج فراخ أَنا نب نجح رلادبعل اوقسحاو نعمتي الاف مارح

 ورع ىلع تدكدالا هو صن ىلع «. ام ايرهدلا ىرتالاما كيلا
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 انكي لل اا اة طا ع نال ياو بارع

 6 (مرخ) ميار ب ءالا لصف

 هد” دوري و5

 ا 0 "ارمشعم مكشمل « اهموقدم رح ااهتتسأو
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 هو 7هءدع نزور <

 ىلا ن نءعىدورو اهوعكش نأ مسلم وح ا امال اهمسفن لعوهتم رحئأ

 نالاق سايعلا وأ لاق ناريطتنا وأمر لس نعلم لكلا +! يسوم ياعموا لح

 3 3 وس سدو ع

 مرد هنأ دارأربجللا نععاذ هو ىرهزالا لاه هيلع ادي ءمر كك هنالاقتي ىارعالا

 وشهو مر لب سملاقيو هلظ نع ءهتعتاملا مالسالاة مر ل هيحاصىَدْويَناامب نمدحاو لكيم
 م

 هلامدار اوهدارأ نع تردين مالسالاهصتخمزبلا كأديارببهنوايشه سخن نتا

 ريذلا معنا مورد بيدهتلا فوريسللا نم عونم مو رتل وليلدَملا الخ رَكلاو

 ل.قو لام هل ب + الىذلا مورا لبق مو راو لئاسل عمو مهلاومأ ىلاعت هلوقو نا رح

 يمل 2 و هقاخنمءاشنمباهعنع ىلا ب را ع وب سنك داكبال ىذلا فرامل هنااضيأ |
 ا ا 28 سد واس يدش ةهرور 46 مدد وسومإ هذ 1 حا

 طخ طديو دلفي رحم سار وب« بكل :ًاوودرمقي لور ةامجتر :ةبعألا ىفمرحو مرق | ظ

 مهد أ رف اصب وطلال مءالؤش ودق طل نمراشف مذ« نوكت 1 نالع «يفلخدف

 ولجادلاحر ممر مرح ليقلخادلا هطبضي لذ حراما لج اذلا سماق نا تارا زاظاز وس اوء و لتاذلل] [نادلاةظسيضرف راك ةأدلا 0 ا
 50 - 1 مل ضن لع و س ص و 8س هو 1 م "ا نفي

 ام هل 3 5-1 فلادارا نال و 00

 اوم 9 9 7 - < يار

 مالا رونار للتو نال جوخ نالها لا لق ءرلعرسسكي ام ىلعرسك كا رو مارح

 ىكلذ ىددقو نغلا فاهرثك وتب اكلاو تسي ذلا كاذكو ىفايسللا نوال هم امو

 ثروت ةلغلا ىأ مرا مهياعأع ها ةضابتلا 20 10 للا ضءبىفءابولبالا ْ

 ريسكبلابةقرلاو ةصاخ فاظت اذ لكل مار يالا ل_.قو يانا روك ىف لمه افايلبا 1

 مج !اهيلعمدآثيدح قهلوقو ص أ ناودحلا ن همكد 01 اكورثالا نبا لاق ٌدلْغلا ْ

 ء-ةعو

 ليال مر ىف لداذا لجل م أمهاوق نموه ب زن ةئامدنبا تومدعْمَرك كة

 حاملا ىفاّنلساو قولا فة ٌصلاكءاش 1 ةرحاوىرهوملا ةاشلا ماركسا نم سداؤلاه ||

 لسففلا تهتشا اذا ةصاخفاظلا تاوذ :نممفن ليو فاشل تموت لاقي عاضبلاةوهسشوهو | ظ

 ليم ارو مارح اشو ىزةاشو ل سهنل|تدارأ اذا ةبلكلاو هب : ذل ترك ىومألا لاو ظ

 ىلاعف ىلع عمد قن الع هيوم لعف ىرب نبا لاق تاز لمع امرك ذل ليقول هن“ كقاعولاعأ | ٍ

 لمعتسادقام ةلزئجامناف ركذ ماهل ل معتس سي ل ناوا مئات رة ثام أولا عو كاك ولا ظ
 سس ييس تت لل م --



 سكب ىأ امرحو هلوق
 مكحلا ْق داز نوكلق

 هسعصددا فتككامرحو

 (مرح) ميلا فرح ب "املا لضف ١
 و و مل سوم 5و

 بيبحءاسيو ألقت 5 ا نعت دارت رانالد

 بوعلام فانعرااماذا « مكنمو لاقكا ىف ام انمرتن هب و
 9 12 0 9و ع 3 ع ّك

 وأ يدبج لاقت قع ععئشأ اَتْمَرَح !لاقيو
 ١ ا ل ا تبت م جنسو و

 تودع ا رشلا ن نزعل بهاو 0 اهناكلاللاى ول ارض ىلا
 || ساق ل هتم*+ موو

 غوت مرح او عنسعوَى ورع و وع مج 500006

 2و < مو دس مح

 مرشد لشن متانقاانكو هن 107 طعح

 ىأ 3 مولع نمانقلاكو 3»* رهزتس دشنأو لالة موس ف لخهداذا جلا 066

 هز نبا د خلوق ىلرعالا نب !نعولاسلا مر اوهنملا تال نمر نقلك

 هلو 82 ة هع

 لفاكمو مرالا سانلان ما * مهثع عرب ثمعلا باص اماذا

 لوعفملا فذح ىلءوأ تاصقةغلاهارأو هدم ننال اك تيفلاعفرب تملا باص مدن ذك

 ىرخأ:سههذشن 0 ا اولا او 1ُحرعلا مهباصأْ اذا هناك

 0 | همر لجرلاةمرحو دخ اذه نؤسفكلاو شا اوواما لتاكملاو هتيقلايو رات 3 ذي سى و
 1 ِ نالفو مرمر عج ومار مرا عمسؤ هيمو هنعّلت 3020 هع سنو لتلا مرسؤلغأو

 6 ءكدوو

 عرطاوىرهزالا 3 4 منو وج وأديان موصى أمس ل نالخ لوقتانج ركفىأان موحش

 ْ ٌيفيانم اهل دامرادلا + رت فالكتالساو زان ٍِء ىحو دصسلا انقر اور رادلاةَّمصق
 ةسهو١ و دو

 ىرضللا ندمهوضغو ةيانطوهنرخب هكردبام ىو بلا ءانفو لاء ان ةلاوهقا مح زشامؤاب اال
 سس تت

 هيض. معا

 هم وهما

 ٠ ايتن واكو اهلا فيضأ ًامرادلا عرس انهت ام كحامهؤ انف ىرن ار اداب ذاهتتناك اذا

 | .٠ ع و ونروا .ه . ها 1 ٍِع 1 .ءإ ”
 || اهريسغورثنلا عرخ حاصلا كلذوحت واهيدناج ىلع ى مكاو ةّضبنلا قلمرسبلا عرواهقفا ىو

 . نو 0 0 1 «ةوو و ض 2 1. 00

 / قو تالدوحو هبنقاح ىلع ىشمماو<ةنطقلمرهتلا عرحو اهقوةحو اهةفاره نماهلو>ام
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 :إ
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 ىلارثللان أى أ أهم ارتاهنق قأي ىذل اهب طدحما عضوملاوهاعارذنوعبرارتبلا رح ثيدملا ع دا : يا 6 :

00 

عزان الولف لري تأدسح ال سلاهعر دن تاومىفلبرلااعر مد
 عن وايل 

 | نامرحلاو نامرد ام .رداو عنملامرخا ىرهزالا تكرس رو حلوا لوسانم

 - ه وي م 7و هس 9 سس هوس مى 9و

 انعرسو اونا همس همر لاه مزحو قوز صو مورك لاي قزرلاو ءاظعالا هضمقُت

 ١ هع« تاي هع صب «8
 1 هزم هس لاعتل ل ءلاعلاةتسيلةغل همر اودع يني م

- 



 3 3 هيلع 3 ا لف :
7 1 2 8 
 *ُ ١ 7 , كا , ديا 08 نا

 7 (مرح) مملا فرح « ءاطلال مف
 كا لا ا - ا

 م
 اهدي وزت 0 تالىأ هنا ارقلا فمحّرلا تاذمرتاو<تبعصب مرت دقو اهلعجاكىأهنئااهازبأك | |

 اهدئاكت ليلا ذا نموحو ذوه لاقي ىرهوملا مرح محرْتاذ ىهو مخك محروذوهلوتث
 ندب ١ . ا 1 لحال ن م مرح اوذا نمةمرح ىذعم ةباور فو اهنممرد ىذعمالا ةأرع ارفا تال ثن داافو
 وهف لحرلا مرحأو ةمذلا مراء مهارجت ىرجب نمو مااونبالاو بالاك ب راقالا نداهحاكتن هل

 ىارلا لاف ةمددت؛

 الود ملثم ارفاعو امرة فلل نافعْنااولَتك
 ِء 2 ة ساد ل ل

 لاقي وانئاص ىأورعوبألاقو هدا ىذرخآى .دلتقم امركم هلوةبدارأ لمقوًالودَعَكو رو
 و هد

 لاوت مارح إما. تضل لاقتدلا را مرخوهفدبعقوبأ.بثهسفتنم لكل دازأ |

 ىربئالاق مركعاضيأ 0 قهمامص ريا ئاصلا عاذيتمالما يا |
 | ةتنجلا ل_-ةموهاءاولاق مارك ار ارهشلا فروخ دلا نمالو مارح الان .ىعا رلاتدنىفام هر سدا ْ

 لاقي و قب ثهسفن نحمل هتفو مالسسالاةمرس نان ة نادي رياغاو لسيف كلا ظ

 رجالا لاقو فادى ًأبضغلا فمر رت لج رلاق نسا ل وق هنمودب همر مر نم تااعلل |
 ه مم _ هت

 نكي عشت لوو رداع ٠ امر يلب ىرسسكا اولدق
 ل95 7 و ضل عاف دمع

 م-رناسنالابناك اذاولاق ةياهملاةم لا ىرهزالا لمربي درب هاهو ل دنرب

 دهسو)و

 ْكءمرحوهلاشي ديرو آلاف ياهو لسملا لعمل ولا ع 2710017 د

 هوو هو هوس . س 52

 نعت مرح |لاشو هسقحه ءلع بدو نمواده اشو" ائنةورمصلل ع ندوهراجوهسجرو وذمهو

 ىنلال وق نعىعتاأسلاقهنا ىديزنلا نع اجلا مسالاوأرك ذوه:عتكسمأ اذائنثلا | |

 لامن عسسل نا انعم كاسم مالا / رش لتعز مسلك |-وعيلعهقلا م أ
 َّى سلا ابهبدومتقو ءومسلا | ْ

 براقَعاهف سيل ( سان * امل "ا لاجينع كباهش

 بلاطو ماسنإل راج هللا ىفو مدل انعم ١
 ىلهاج قزاملادابعب منال لضفلادشن أولا أ

 11 بوب والو كسب * ىااع نع ىيْنَصو ىضارغإ لاطدنقل ال
 بت مدرق دايعكاب دو حجري * مك لحل طع ىراظتتا لاطو ل يل

52 
 0 و هو َث

 بودي نواقلا ىف هتمو تهرك » 0000



 | تنل سس 7 ميدان“ ص ل ااا
0 7 5 2 

 اذكب ند هنا مدن نأ هلوق

 نب ةدس ىف ىذلاو لدالاب

 ندا مسنا مكحلا نم

 دعم هنأ

 يي يح
 دب م 3 4 مخ

 (مرح) -  مملافرح « .ءاحلالصف ١ ٠

 ظ قاهفرعت شي رقتناكو اهرعاشممال_لاهيلعهنتال-لخّنيب ىبلا ةعدس لارا. ةدودج

 اهءاروامو مرحلا نمكم ىلا رانا ن ودامنانولعبو مرد ناكساوناك مهنالمالسالاو ةيلهاجلا

 كلا نم ءوفرعام ىلعاسي رفرف ل_ودملع هللا ىلسمادمت لج .وزعهللاثعبالو عر ان مسيل

 86 !ربا ثا نمثرا ىلع كيناف كرعاشىلعا اورقتأ : مرق ىلا قراستالا منرضا عمبتكو

 ظ لَ لما نءوهف ةراثملاءاروَناك امو ه رم علب الوعد هلال مَر رح - وهف ةرانملا نودناك ان

 ظ انوا أاورلوأ !ىلاعت هلوقفف نيدأملا نمت و لاه نافل اقام مدئاصنكي ١ اذاهد.ص

 ْ باودجاف مرا فاداتو اوفخادقوانمآ ارح نوكيشكو هلو نم ىانلا فاطم انمإ

 | فكح كاذب نمكنخ اراخاال كلذ مهلاد دعوا سهأ انمآ امري هل عج لجوز عدنا همف

 حابمر ئاكوهف هتمْرسو مرملا مارك أو دل ؟نمودب ماا ىلاءاهتناو اعاتاهستعىهتامع

 لتقامف ةرافكلا«يلعوقسافوهفهسيفلتقو موطاد ب ةداسف لهل لكر 00

 دود> نمد معن ىهذ هنيسلاهنمل ىلا تيقاوملاامأو هنممعتني هلا نافداعن أف دب 50

 ام "رش مادام"امنالابرومأم مروه موا هاف عحابامممرحأ !نمو لسان نم ىطو مرا

 ٍدميص نعو طيخلا بولا سدل ,لنعو بيطلاءبيدطتلان ءو ءاسنلا سن مهءار واموْثْفَرلاَ ء

 . مراوح مرا لاق 5 عر وافسصلا يرَعدابجأب 5 ىشدعالا ل وقىفثنللالافو ديصلا

 ده © ع م هع

 مرحأو لد ٍلاذقلثم مر عجاو يمارس ل بدم ردو هن لسجل و 1
 لخدافا 5 1 رحأو ءاسنلاو ديضلاك لبق نمال الح هلثاك ام سلع موكتمنالةرهعلاو يل يللا

 ظ امأو هبيلعرافين أن مفرح هلوهقاث.و أ دهعنمهمرح ىفراصاذا مَرْسَأ اول الهالابما رخالا ف

 5 ىلإ رءالانباءدشنأ يس وق
 سع) م3

 ظ :

 هه رخاو تدل عينتأ #3 بذكى ذرب ءاما-* م

0 
 ءارلا مضيةمرحلاو لوين ا كلذ نمنسحأو ةمر 0 090 مرد بح أ قافزسنءالاع :

20 

 تا علا عب 16 ةردرشلا ملا مضل عب :نوكيوأةلظوةَلظباي نمنوكتف

 ملا دعب بالما هركن دقو #2 اهسافت 5226 لاعفاضدأ

 ليعلا, تر رم م-هلوقنم هيوبسسءاك>|6 فقولا ىلع «بوَمِ تأ زوبع دق ىذعالا لوقناالا
 ا رموو هم 8-5 5و د < هس 1

 هدم هركشو همر م اهتدسحاومرامتا ى هو ىمتامو هقاسنو هلايعل_برلا مرسم

 احل نا عسا هراكم 5 امئاالا هسا اها رباك + م هرجحاها رأت يبل ةراج و لاقاهم و 0

 سس سسك للاب دس سمبل ححييبًمااببب يبي( يبيت يسينيابليباال

1 

 0000000 0 1 0 1 1 ز ز ز ز ]| 1 > ]1 ]| ]1|[ |]ذ] ] ]ز]ذ ذزذ ]زا 3

 5 تا نافل
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 !ذكيطبلا ع ا لام ب لا وا ب
1" 7 

 ١ (مرحإل 1 ميلا فرخ يب ءاحلا لصف

 . ىند ته 4 ه9 مص هاب

 روث نب ديج لوقرعمد شو ةيلهاخلا ىفمرحلاو مَألا ب ررهش ب
 نمو 0 #2 سولي

 امرح اواهلكى داس روهش 3 ٍباذم لكن متوكل ارملانيعر ظ

 نمل لابوواأر ءالا نا هلاك لات بيور فاو "النا

 امرها وامة اوىداج رهو اه اميلك سيد كرو ٠

 نال ل اقف تعصف بح ساو ىبنلان أركب من عوذانسار هزالاكورو

 وتو

 مرحةسعب هزااهنمارش سيقع ان اَةدسلا ضرالاو تاومدلا قلخم 10 لا ١
 عمه ضاصوو # تر 2

 لوا مرحاو نابع شواحن بىذلاّرَصُم برو مرحاو ةخاوذوتدقلاوذٌتايلاوسم 5

 | لاق مارخلار مهلا لخداع ورو وتلا ٠
 رك نم 7 ع ُ

 ملا فوعن مئىلخ هلوق هس الس باعك نب فو نم #2 م .رض سانلاهتامعُتلا كَما ش

 ىنك كتفةدامىف هدشنأ يار ارخالا مشيا اومارملا رشا ف -خادلا هسنكياو ملام ارا نم دارك ءاوقف ١

 مكناك انهامباوصلاوزملا
 00 هما 1ذنع ألف نول لردوديلع قل ىص يطأ تنك معدقل|ىضرق شا عشيدح فو

 ش ل ع
 جنمامرُح هينوكيامع لالعالاو ما رخالا دارأو ل بتغااذا هممطُت تناك اهنا ىنعملا ىرهزالا ٍ

 رسكلابو ل لاما رخالاءا را توكسو ابار ادا رحانملءاذا هبيطل تناكو ةرعوأ ظ '
 كك

 يا, لعأاذا ما 9 امرت لج رلاع رح ازد صمم ارحالاومز رحت "أو لح تن لاقي ملا لحرلا ٍ

 اهنمعرمشلا هعنم ىتلاءاشالا بنتي نأو طبخ ا علَخ ن مام وطورنشو امهبايسنسأ اًرشادوةرمعلاوأ

 | هنموماي شالا هذه نم عنتر ناك علا هيف الاول يغو دبصلاو حاكتتلاو بيطلاك ٍ

 مالكلا نم اعونمراص ةالصلا ف لوخدلاو ريبكتتلابىدملان اكريبكتلااهيركةالصلا ثيدحا

 اهناو كلذ م ىلسملا معنا عر بكل ليقفاهلاعف ألما مالكن عت .رادنالاعفالاو
 مرلوس 7 ىو

 وهاهو كلذكو كاهن كيال مكر اوالصلا,مارحالا ىأءا رحالا ةريبكت ت يعم :
 ظ]77 7 1 1 ]1 ]9

 دوغ

 ماقلت هنأ ريهمركو ةمرخاهدحاواهكت هال تامر رب ىلن !لاقي اههضوءارلا مفي أ

 مقطع 5 هللا تامرحاهيفنوملظب لكوني ة يلا ثيدحفو هلال سا لح الام 1

 ةرقلاو جدلا رخال موو مولا ةمرحدي .يناكو كة م 5 تامر اهانا |
 لاقوهمف طب درفثثلا محو هيماسقلا ب حيو ام نجاح زلا لاق هللا تام رطب نموا اعتز اوقو || ا

 فج يش كاع .رمءاطعلاك واهلك ة يضاعم نمت ىن محامو راو او :كمتامرخلادهاحم ْ

 لعن رضدق مرا :رهزالا لاق مرا نمي رقمىلا طاح امو" 5مم رجم مرا ثيللا لاقو هللا 1 3



 هنن يدشن د اق للا

 9ع 1 ودس 2غ_- 01

 هلوسرمرحو قادره وزن كم مرحو ىرح بون ولاه سانلاري غن اكس اذافىرح

 ٍموَعا ف ل-خادمارل جرو موا فاول دموقلا مرسوما رأ عج اول دملاو كم نامرخاو
0 

|], 

 ازا اسلام نطاق برع هنيدي هتعس دقوشتؤلاو عم .هكلاوناذثالا كلدكو

 يع مرا ىلا بسلا ماوكساروبشلا ىف لخادلامرلاو ومرور وقوم ًاادلسلاو
 ثم م

 هاهو _ 5 ه

 1 ةيصرحو ة مصرح: سعال اب درمملا لاق سامقرم_غىلع أ: ىداالودعملا نموهو ةيصرح ىث :الاو

 ىذعال لاق تييلاٌةةزحو تبباةمؤمومملوقنملسأو

 رانلا كرد قلن اوامو + هير قر نيون
 1 مثرع

 | لاقوةزوصا اهذ_هىلءهلامأ !فىرنا هيدهشتساو مك |ىفهدم_هنءاهدروأتباااذ#هو

 ' وهابناوت دعم تسملا اذه

 رانتلا ف ُركاَقلأناوامون 5 هيدر نفط كرد 2 نيوأنال
 س 6©- 32

 رادلا قناع لءنيلخادلاو » محى اوكا ١

 و

 فاننذلا ةفيانلا لوقةسرةنادهاُشو
 2 73 نه < 6

 تو زا دتبوزابلا ىذ 5 قرا ل طقاسُت تدلك

 مسج همسوص وعر 2

 امد ىزتشن ند 2 خف لح 11007
1 

 اهرامات 3ع 10 د امن 36 ليشنلاب جن وأ تبد : ودول افو

 1 ا

 نوثلاو اولاقو ر ارمضااذ- عا م لو مرح لعأنال كاذو ثور هب عه نطأ ىمصالا لاف

 | مارحدلب واذ_هلثمىهنوداتعب واريثكهيلعن ل :رغال كل ذو رح هلا بوسفملا 1 ١
 1 |9 هم ا .وىدم

 ١ 00 0000 3 0 وعم 0 و

 اونا منال 2311 تو د الم 7 نفر اقر

 | هنالكلذ ىمن ل دقو هللا تدن .ةبعكلل ل. اج هاف ل نقل ىلا فيض أو لاقل هيفدوأ كال

 نرَعلا تناك مرح ةعبزارو كلان . مىرهوالا ىوقب سلا ذهوهدسنا لاق 3 ارهشالا نم

 - و اك هد -
 تونس ننذلا ناكو روهشلا ناله اتاك اهمئاف ايتو سالالالا اهقلكسنال

 ترسعلاتناكف يحل ءمدالا ار ريشلا ءذهقلاتقلاو كيلعاتمرح نولوقيمساوملامانأروهشلا
 - قسو 9و

 بر ناك ىرهزالا تاما "رخو عراختو مواتر مجسورو ملا هذهنف ةصاخم ةءامد لكس

ِ_ 

ْ 
2 : 

! 

1 
. 



7 

 7 كرو مما لل سا 1 لس ا اك

 : و 2 « هانا ف
 اما 1

 2,11 ه 7“ و 3

 مرح ميل نشل 7 * 3 "ارا رابعا داهم ئنعالا لاهم عفو
 3من بت © 3

و 4 اهلا مرو همز مضلابئشلا مرسوما توام ئذلا هيلع موسدقو
 ىلعةالح هلا تمرس

 ةسض سس 06] 7” لاا 322

 - ارملا ىلع السا تي عئرشتالا يي سيول اهياع تمرحوامرسوامرج ةأرملا

 58 5+ م9 و“ ملل

 غم رع امزحر وسلا بياعمرتواما .وامرح مرد اهو ز ىلع ةأرلا تمرسوامورح مرت

 نا هللا ىلع مرح فلا هوا بلل مراحتوهقلا مرام مرات اومار ا مرح او هللا مرحام ماركا

 - ا 69

 دشنأو ف ارعالا نبا نعاهكدسي نأ

 , قمل عر انين نيو عرين الإ مات

 نك امر ذتاون د مذم مرعاممبرخاوأمت رجوله وشلامو 5 ” اودتاوأ ىأل بلا مداخكارو

 .١ لاقفنوتئيالخبايثلا موقد وموألا
 م رعييفتاطلا ىدن أن ب قل« هناك هيلعىرَك اًنَوقك ظ

 عل تبلاتدكاذا ةديلها لا قبرعلا تاكو تتم قد الف نري -ركاى رهزالا

 رعاشلا لوقهنمو مرآ !ىفاوماداماهو ليلو مرا اولخداذا اهبلعىتل !اهبايث ظ

 لكدنعمكشيزا ودخ مدآى بان لحو زعهلوقىف نورسفملالأقو < 7 رع نشتاطلا تب كابو ظ

 انو بوابات وطنالنولوقيو ٌةارع تملا نوقوطي ةبلهاملا له تاكدصشم ظ
 ١

| 
 ©#ةهدم 2.9

 نم ةأرها تااقور 07 نما نان تام اشي أهان رع فوط ةأرملاتناكواهمف ظ

 هلا الفءنما دامو 97 كرا شهود نرعلا |

 ًءاَودومدآَدن وةعدرك ذدعد لجو زغ هلا سم هتل ىذلا طمرلاَحر رو نمره الهشزل قل ظ

 ىرعتلا وىرغزالال اق دس لكدتع مكتب .زاوذغمدنبابلاةةراتسالاان رسال 1

 55 و5 ةارعفوطتن هرعلا تناك و مرملا بوث رآاومدآ ثداذ ١ كلذو دوركم" ءوساارو وظو |

 هل الوسخ رج ناك, ىشاحنا راج نب ضايعنا ثيدخلا فو فاوطلا ىفم ميد نيب ةحورطم |

 مهند عنو ينل برعلا فارشأ ناك هبادثىففاط جاداناكف لبو هيلع هللا ىلل اص

 لكل ناكفهباش الا فطيإلو عرش نم ل رماعطألا 0 ا ظ
 رك لاقي هبحاص زحام مميناوزل نوكمفش رقم لهنرماسهفا ارشأنملحر 1

 للا ءازرا نوك ومات رع ا دنت ولا
 لع يس

 لصالابوهاذك حرا هلوق
 ميزملامكحلا ىفو حاممصلاو
 هس م ها مظعك



 در ل ا ل نا

 (مذح) مملافرح ةء ءاللال مق 1
 1 و

 أ ادكول أف ةمضمذ ةمضوصلاةريسخالا ةيفاقلا باوصولادلاو ةحوتف ميا.ءمَدسلافورعل اواضبأ

 ديدشلا ذخلالا مصل لاف هرسفواضيأ تبكسلانياهدشن ا ذكو ىنايدشلا اورعوب امدشنا

 هلو أو لاك هريسكى اهمسِمْصَفهذخ لاقي

 جبتلبستسا عبرا «همدك ت وبسلا قوف نمت عمم

 و هر 0

 1777م اذا ارا ارأ * همصمخاا ديدشلفءاهر وِ

 1 ملا َنيسملا وعدن عَ * هموكو اهحاموىرشن اهيف
ّ- 

 موس )© سس

 "تل ئأكلانم ةتمالوابم ه« مآل كتدع تعمساخ

 مكس ل نمءاَدَسو سرخ مسا ُةمَدُوْئشلاِ ق ذا يلاو قنبدلاحايرلوجرلاولاق

 نب سواق ةرآسعنبرك ذيب لسا نبك دتعلا تنبى هربنا لاغةمئاحنعةاودعمت امامنا

 ظ 0 1 وقراط

 أ ةدذاح نعد فورصماجخال عذرلا عض طومفادسوعلا تي لاقءاسنلااهنأ |نمماذح بيذبغلا

 | دلع .ٌتنأ كلوقكرسكلا ىلاث ول تالا راك ًاودجو هال ٌرسكلاعفيلا تفصال

 ظ 1111 0 نمل دع لك نرخ [لوقء.فولاكقاسةو راف كلذكو ىأ هأ وهأنبب ىدان.هل |وق
 ا ةأب فعاض هايمايريسعبلارجب رف لاق ازور هوحخو ربا نمتاياكداوتاونمالابار ءا تكسي مءابهاب ىناا ش

 02 00 1 هده واو هبوعد نعباو أ ارظسم
 أ الترا 7 3 هناكدايو هاب داني ةمرلاود لاه نافع نأ هانلاق هنعاطت ا اًداَق

 ٠ أ فرحالب فرحا ”ارتاذاوةرتسكب هرخآ و ارز - الا فرش لبقىنلا وا نكس اوَعب | مدح ادار منافهلوق
 | 117 نسجل كاوقكت نع الان كسور الا سوماقلا ح رشةرامعملا

 حزشىفتدكسلا نبا لاق
 1 | دارئافاق هاجد سال ىلع اجريص» رعاشلالوقامأو ى ربنا لاف“ املاونيسلانوكسد عذحوه» املا ناودإا

 1 ه5 ىو معو 8 8 0 .٠

 ىدالا (يذح) دامس يلحودو اخيتي وري ةهن تونا فذخ عسب مدح نياوهوأ هبسفت .

 | هارد دوو 58 2 بيع 3-3 اود دماداوع 5 3 ا 3 هىليصأ 11 ان ادازملا ةلافدياشب دثاود الماذا اس تاما 8 اناو

 [هار 7 لهوانخش لاه ةرهشلا ىلع
 ْ | هقخئ لوضف بهذو بتانذاُ رك عيرسلا فيا ءولمم اد ءانإوهدحأو عمفذملا نماذهنوكي

 ييئانيلاةلبخلا ونيعباتلا نمسا لذ نب ميقو لجر مس ادع ودنمق تسونمإ لنج وأ عم فدملا نموأسللا
 ةم ةوس# < و والخ ده

 تعرص لاذلا مدت تا وع ار ميدل دا دي زملاقيعارسالا دقو ى سلل ا

: 

 ظ حرشف ىدادغبلا هطسب
 / فورح عمدي ردنيال ةرهجلا باك فدجو فرحا اذه ىرهزالا لاق ةعرسلاٌة لدا ىرهزالا هسقاع ىخذرلاد هاوش

 ِ آ همس هيتك ها ةيافكإ
 5 هه :

ٍ 3 3 



 نان نافل ىلا ون نا نسوا الو |ةساةردانس ين ا ©. ع. ىيرظ نضل ةيسج»لح خذ ل ا

 97 (مدخ) ملا فرح « ءاللال ضف

 0 5 9 لو - جي ا ايو 1 7 ود اها ل هنو

 نمدوس“الا نوح توضةمدخلاو مدتحادقف بلاى ث لكوهمدحأأ م ىرذأام وكلذيهسشتلا
 وأ) توما سم 7

 مدس ىودهناك بوس وصأ ع مكمل عسوبأ لاق كرا تايحلا |
 0و

 اهدوسو يقدر واجمل اراثلار يفرد ر زون لاق اهنايلطدتااذا ردقلا تمد و ظ

 ةرمود |

 را لالي وعمل الاف َلْعاذا بارثشلا كت اَونيجا رنا و

 و

 مددت نيطلا ربة موش 5 رمبك انا َق قادر ر

 و 5277 4 ادنى :رهزالال اه

00 

 01 ا *

 دم و ده 27 ندب اح و

 ىلغلا 5 هيغل د رس ة مدح لق ىرغوم لا همدحو دوس ىدحهنر جن تدّدسأ اناا 0

 نموه راش ادا ودل ىحا ودا امتع نأ 0 "ىلع يد> ىف و دواس اد ضوو
 بم _ص

 مدس وو
 ىلا عقلا علما (م-) قورغم عضو ةمدواه رح ةدشو اهباهتلا ىارانلا مادتخلا
 و 1 1 مهد - و هو ع م

 مدخلا | عطاخ 92 أ و مالح فيس و ناك م عطقلا وه لق راح واعطق هعطقامدح مذ مدح

 ذل ا هلاك عفلاو فاَخْىلا هند . ويا ذه عمملكو ىتشملاق عارمشالا

 ةمادالا رخل امْدَحا ىمدالالاق مدحاف تأ اذا وٌلَسرَتك تثدأاذاننذُو دوما كعمل هذع

 ”للمسهملاءاخلاب ىورهلاه هاورازكغناذالاك اهلّوطتالو ةالصلا ةمافا لدي يليوطتلا عطقو | ظ

 ب :ءار "الا ىشع منش ىشملا ف ننثثل متنا لدم زعوو يفنا ينزل 2

 لا هر ءأ ارقد سلابتسدسدف يف تعرسأ :لكونئيفطلا ىثملامدَلاو 0

 ترآلا ا نوسالانشب ماو عا 20 1 0

 ف رسأتكأ الا ناك 3 الاعجاب

 مدخلا او عرسأ ًاواطنا نراقاذا هيمو مساق و رة 5 0 ظ

 لاق ىثملاق وذل نما ناندسع ونألاقو وطلاب يرقلالاجرلانمريسصقللا | ظ

 اًدعن الف كىرتشا رن و انكمألا كوع موف ىنملاءاطنا نام ةمْدح دلال لاقو |

 لاكوةريصقلاةأرملاٌةَمَدْس او رد وهمفربخالىثلاَماَذُخ |
 همها ديدشل شاهر « ُهَمَدْلا رفَعْعلا عيرشتااذا : أ

 ءاملانهرداوو فكابشلا ورع وادذ- كنأأ ذكواحامكستَذلا بوق غيرك ذ اذكى ربزبالاق |

 سل حلاورعوأ دشن هلوق
 ةداموإ# لبانههرك ذلحم

 وعم هأ محد

 ةرابيع عضومةمد>وهلوق

 اط هوم حم ةمدح .وويكسحا

 اط هويضم ةءمدح دق و مضلاب

 كلدبحرصو عضومةزمهك
 هينك ا !افهلك

 ىدكم



 ؟ يع # ا 97

 ' 7 " (مدخ) مملافرح « ءالنا لصف

 00101111 222252525552222 كله
 ُن -ء 2ع 5 كَ 8ةمةم

 ءارونمماظعلا سمدسجوبنا ماظعلا مح ايسللا لاقو مو عدملاو كدي تحت كتانلا هس

 ثيللالاق مسا مأردص مهدنعوهأ اىرذد ًاالفمديسن !لاق رداضملا نعمري بعت هزعربعفدللا

 ىو اهنطب فيصل 2تدن> لوقىلأطاَن . طب تسمو ]وشنت دوم تملا ادد وما

 70 م و

 ظ ٌريثانلاو ّىتانلا ىصقا ند ببوثلا قصتليالدارأروث الا نأ لاك اهماظع مف صيالثيدحلا

 هناسلب اهل فصاولا ةلزمتاك هنو هر ذا بشنلا عاف صاو لءبواهبواهمالظعنم

 هع رك هيب َ

 موج داو هسمامىأ مآ ىدئ ىلا محامو هسماذا هم ىلا محلا او

 0 ةمحجلا مفهصاصتمال ماحتمح اعلا لاقي ىرهزالا لاف ص اصمم ما او صوصعىأ

 و وص هه 9-3 رىسو وى ذاك تثوس وهم 95 هس

 ةَمدلا ىرهزالا لاق نك دمج اذ قيفر مهو موج م جاسو مجم ص

 ىو * م ”لممهش اوريو 5 منا وعلم اهلا رطتودنر ذأ

 دبع ةماج امدايف عبسي الا انمتلاوراب هالا نا لاك اجت هيفَقلع اثيدحلا
201 

 ةلعفو يرد ا 7 اي عطب 0 04 طرتتماشو 0 صملا

5 0-7 

 مورا تان ءانعيرالانبا يا يع ة

 ىلا كل مصدن نمي الف ماجا امأ و موصلا نع هزعااع :رذ همدحورخ نمهقلي ىذلا فعضلإف

 امهر أل طبىأ امهيلعءاعدلا ليس ىلعاذتهلمقولاق همعط نمو هعلسف مدلا نم ثم سقاج

 ,ةمجح عض وم قنعلا نم ةمعحلاَو رطل الو ماضل ماض نمناوقك رطفماراصامْم كف

 داسكلا ع نيس مهمْجضع لثويملا يركن اك هنالاداباس ماك عرش أمهلوقو سملا محا لصأو

 قأربتي معلا نالءادبلاوهىذلا مذ ا نييداعإب ردن الاف لدا هءاون رضفاوعحتربى>

 ||| ركْئشلا ءاجإتدش مدخلا ىرهزالا (مدحإ) موس عج ورجالا درولا هع واو عفترب 3 يو ©-

 ىدعالا لاف 2و مدتحاةاذك 6 وقتراتلاو سمثلا

 هوو قت ه7 ,ه

 مدح اهرسةرجاهو د ةرغ ىلع ليك الذإو

 9م س2 7-0 مع دك ع ع ع
 مول اذهو امباهتلاَت وصد ,رضلاب زراذلاهمددو باَعلالا وصوغ دودرل-جب .وةمدخراتل]ءارغلا

 ى روو د5 هوث

 هد مس نبأ دسمحاو انمومدتحا دب دب زوبأ لاو ناهد الارشفة تي ضربت

 ةريغ تبلارانلاَتسّدَتحا ىرهودلا 00 وامهةارتخاةدثامهمدحو رمحلاو رانلا مداد

 ىلءوهو قرع مدختو اًلرغىلعمدتحاو اطيغنالفرد مدت اوادقت ال اورانلات مما
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1 

1 
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 ب



 انحف“ ةعيشسلالا لميوب عنف 5ظاطرلكو 4 نخب بلين رولا* ابواب ىلا
 ١ 9 ذا

 : نع مانو م هالالس
 عم ةيهقلا الن[ مهضعزماوردقو امه كتب ديردنناهاوروةارلاوءاخن ارسكب امهاللك ةشرألا

 لاقو را لتر لقال لقمر رثلاتلاطاذاى :رهوذلالاه' ءارلاوءاخلا ىف ريبكلا | د

 سد ىو ل طماق #3 نباتا ةمثحاَمك
5-- - 

 نا هر "اذا ذولا للا قزم محو لاق باني ديردئبا ىحراعزناالغأ |

 ا
 مراثخ ل سر و ةتاكلا دذهو ءانثاوءاخا:نانغل مه ئرهزالا ءاخ ممر ةعارعالا |
 ا

 تاغللا نضعنقنوسلاو ؟نهنا رس ةلاوٌيلنملا 0 )١>(
 معو ع

 هللالوسرن أت ندنللاىفو يل صكنوأ لك الا نعت مادقالاد ضل «عزل

 اومكنئأ أوفا مكحأف هقح فشلا اذدذذا ه نمل اقفدخأ مول اف. ذخأ لو هرلعدلتا ىلص |

 مر
00 

 مط وأ ًاريعبلا مفىف لع وش ماخعاو ص دوك انكم لدحر ومدخل اوببةوارنأتو |

 قو حباهاذا كالدو اماكن ىلع لةحاذا امك هم هم دقوو 6 را تاعل دوهوضعبالثل |
 ا

 امأو موك ارنعبااك ٌقَدصِراه هس نمداكيذ ا ذوزمم نبا نعش ميلا |

 قاربت الانبا لاق م 5 ل-حرهب اورو موجع هناك دعنا ويمتاز ثيدح ف هلوق |

 ةنشكن ىأ نهال ن نءانالفممكنالفر ةدثلا ل فاحت رزقا لاق ودلاوهو معا نمميسج ظ

 رود سو سم معو

 ىودالا هلاق فكَوَنساَذا مأزق ن عجرم هدي ريرعأ نعاناسنا عك او

 هلم هتجاح نع هنو هريسغلاقإ و اننبدتعتممل ةعاس رش وكلا رعالاركةيملاق و هراغو

 موج تكي احا فءوشلان ءهعمَج لاقي هنعدنتقكى أ هلت ئنلا ندمت 0

 وه مدأو هنع هتففكى أم <افعو ثلا نعمت كل اقن ىر نا لاقتك ًافهتنتكا لمرداوثلا

 5 صاع 5 9 ةمد

 تءشقوو»ل-نأورب اطلا ٌسِيرٌتانو هسأر عفراذاو هّوئشأورعبلا تقسو وهتك أو أوهسيكو

 9 8 عر 2 م ا ءو

 ماخاواهئبلرداذا ىهت هاو ةقاسلا تصون ه كقزلاوراسبلا كزووه عفو لال

 92+ هس ساس م ىو وو مع 20014

 ةأرملا دن جومق ةرءامت همدح مظعلا وكون تم الرمش اطسوالا

 و

 85 هم ساو

 ران ة جب ىذ رشم ياه هر ىلع ىلا محد ١

 قدموا ارض لم دنا أدق ىلغالاو رثثلا قتفلالابيذيتلا قةظفللا هذه

 اهماطع سوو ملل اطغاذا ةيزاجلا اقوم ثم و ىرعزالا لاق اديدسشارظترظناذا.

 س ن2 ©ثوو

 ئنلكمجو وضاكا مجهر سيللاقي هدي ئشلا مك ةرهودلا تيسر

 مكن ىف ضعب الثل هلوق
 ةفش-ولأ لاقودد هب

 لعن الغ ىهىروذ.دلا
 ها ضعبالئادمطح ىلع

 هعيبح* هتك

 اذك حلاة حبب -ىذهلوق

 ىذ "لمكتلا فو مكحنل ىف
 هييك# همشكر ان بص

 37 - < . هتقلا



 كرلمكتلا ىفال-رهلاوق

 هديك د ه نكرر نيدلاخ

 اددك حلا هدو-ىلع هلوق

 روجثملاولصالا ىف
 متاحانملاب نَدلهدوح لع

 مىينح موك

 رفعجو حربزك لمح هلوق
 ها سوماقلا اك

 ىفطيضقرطلا محلاوهلوق
 اذهب, ببدل نمةخس

 عحم هأ طيضلا

 '(مرثح)ا ” مما فرح ه ءاللالصف 0

 م 5 0 و ي عش < 5 / 5-5

 منو لك نم ثيداناىفو زينا تاتفىهو ةماتكا لك ؟عصلاو هيلع لكؤي ىذلا قّدطلا

 ظ ميكاب ديلا يدا يح قضوةماتخلا ل 10 ازح

0 

 ار لوُلْؤملا تم برش قسرا تورد فاما

 يلا تاع ًلاتداوفو هدف اَدرَو راقلا متل او ضعب ىلع هضعن حاج كارسكت

 ظ الجر عريش ارخوبأ لاه و ولا ضخ ىأ مَا خالاوه لاقي و هلت لءاغت واريخ هلّتنتىأ رج

 مل داولاو ناحل نمَىْفَص 5 سلط اب اين

 قدز ةرقلا لا جملا ندعَسهقل دبع اح وهو دولا لكك ناب ريض '”قاطلاعاسو

 70011 امارحلم * اناس موقتلا ىف تول ىلع

 مساوهو »# ينل باع قاطلا راسو رعاشلالوقوددوجفاهلان ,مالدنلا ىلءمضمخاغاو

 ا ةرورضلانونلاٌقذتح ننك انسلا*اقتلالنودلاةرتسكلدب لمجبو نونا ةكرتاهتاو فرص

 هب اعلا هنأديزو ارك ذونولا نماهلاوخأب رست قع ىب نمةأهالر عشا اذهوىربننا لاق
 يلاباَعَو قاضلااسو ب نكو طبقلو كامكس ...٠ ٠ هلبقو ه5 م - - < وس
 ىسلاولازهلاَن امرأ لك أي« ىدلادعلا كلاكن كيلو

 2 هم 5 2

 * ىذربغةنيمربع باد 5
 ا ا

 ١ 9-5 ول 2

 ا كسلا بشل لاف عضوممقو

 نو تدضق ع ةنمٍتاهنلا تيوس 3 ىادوهئرماودللا دم
 مث صاع سس -
 7 م

 ةيلاعلا نر نات را تا درد جالك اهلا 0( عضوم مح - ,(ل>])

 سه سو
 مان كلذ لك نمعسمب اوعرجسهلان ءناتريخالاريغ_هلا ارهملاٌةمشْلأَو فنالا هر ةمشلساو

 ىرعزالا 09 ايلا .مءاهيوءارجلاةك الام دل ىرهوملا هاطع اىأام-هاتحو

 ةم-زوحو بايت (يدج وةَمْتللا كتاب لزنأ لاقي ةمسْدللا ةب ارلللوة:برعلا تعم#

 .: نوكسو 000 , نهةفحرك ذهنعهللا ىذررع ثددح فو ةقحىلأ نبا هنموءاثلا توكسد

 يلا هرتحو كلذ نك هنعدتلا ىذرر ع اس نم لرمي أو نوذعا برق ”هكععضومءاثلا

 م 8# مرمع ةم و سه

 ظ ةمرحلا (مراح) تينبسولو ديردنبا لا ..اديذشاكذ مدد لدتا مسمن

 ىهلقو ايلعلاةفقلا 77 ”ادلاةمرأحلا ىرهوجلا ففئنالا تدع ىتلا ةرئاذلارمسكلاب

 ةسضرالا

 بسال ل للا ا دي حشا ف )ل نوف

 ا )01011111 ا

 22كخ00أ0ا11010]|ذأ|ز]|1|]|]|]|||ا 4 71 11"

 ك0 زذزذز ز ز]زذ]ذ ] ]ز]ز]|]|]0000““-7د-“1 7777“



 0 (ّمحا) مملا فرح 5 ءاللالصف

 ه78- و سو») سس هى ىلك و -

 ماك مل اواهجوزتسف تضف لاق كاذوهل 5 بطاخّشأ أف تااق ناعم طعن_تو رسم لاق ا ٠

 نا َروه قو ىودتلا شقرفدش اودوسالا بار ااورماا | 0

 ماقلاد داقعتريكنا» 5 انيزم سم

 و ممم

 متاحوقا 1 7 * الكتكوت ودعِدَعلَو

 'مامتلاك .ءاالاو نم« .انالاك ماّشالا اذاف

 ماد دحأ قعرش * الوسخ ل ادكو

 ”مادقلا تايلر هو ل1

 ىأ مم هءتءاجناةنعالم ا ثيدحفو و ئئ : لكن مدوسألائاحلا وم ذا ماحلاولاق

 جلاءايبا مني ةةملاو هلوق قا را مه دنع النا دونالا بارغا ىعملقو داوسلاءاتلا اوماحلا ب همي اودوسأ

 م مع

 مكحناو ةيابهتلا فاك قار لامع مدمنال نيبلا بارغتاطاهدسسنبا مل بولا املا ءامحل او مكي ىأتتأذا

 م ا + ماش هوهشي ر فتتعو ىنلاوه قانبعلا لافو نيلجرلاوراقثلارجأوهو

 ما داؤسلامضلارة#قحلاو مسار ع رابالا# رك نيدوعس حد ىأكلا اور لبقو دعب
 نيتغلحراشلا امنوَحو مسد قويا سو * يا سل و

 هعبتص# ها ريخلا هلديمرثخ ماك 000 : ا َّ ا لانأتدحو |

 مانو قاومويلا كاذعلوقي , لحد ماذا باب, سلو

 مرا لتاتاثهلا كلن ءدصاذا# اًمدةملاذ لع ىضسيدنكلو ظ

 ةغيالا لاق قارا يه دنع الدوم توغل لاق ظ

 دوسألا بارغلا باننا 1 انا نابل |مَءَر ظ

 ذوي م لوقو

 جرمتملا ماوسلاواَمْلُعَ ماهل مهد رامات ا 1

 ممل انني انااطماكت * ةعورمانشوجباو اب مون ش

 دسلل اقام هملعت ثلا لَم و حر دصم نوكد اهل يطا مام حيت ذوكب

 امس دقأ ةأرحىذكناخدلا 5 نيازي او 15

 اذكهرملا ةماتلا ليقوهاوق ىلع ءاعلطلا نمضي ليقول ًااذاهنم طقساموءاغطلا نهةدئاملا لع قياما
 ميووصم هاهررحو للصالاب



 هدم نيرو ا ود ا د
 د 5 د هيد ل 5 ش

 هترابعلا ىايرلا نمالوق
 مهلوقفاؤملا ىاب رلا نمو

 مهما نامرك تسلل
 نجا رلالوقهنمو

 امريحاو حاكسلا فرعن ل

 عيت وينك ما
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 4( ميترلا صلات مس )

 بح ةقيصوهو مربح فاوملا ىابرلا نمىرهزالا (عبح]) 0 60 ترسرو

 ىلعناك زرزعلا لدزنتلا فو ءاضقل باه إلا ءاضقلا مسا (متحاإ نام .رلا
 د هم #ةو«

 تلصا ١ ىب هما كاك مونحهغجواسضقما كبر

 موت,اوانانلا هسفكب * انوتع هل واسر فاتح

 موتحلاوابانكا كفك ٠ بتنا ونوم ل دابع حامسلا ىفو
 مزاللا مناد كم انالسك بسب رولا رثولا ثيدحفف و ٌتبحيو أ ىشلاهسلع تمحو 93ه
 سها برعلا ىف تناكو ىناقلا اهلا هاشق نيالا اعف مديالىذلا بحاولا
 تلاقذ اهبأب ف قوف بطاشءاف ىباوح - - لعد نمالا يوزتأالتلاه فود ص اهل لاقي ههوتم
 هسرق مياشدلبو عحاواط طاسب ىلعلات كلر نمي أت لاقاريبك أش 'واريغصدأو هرم لفي نم
 هنتاكتلاك ام هنلعلذ نكي و امسا ٌتدح اءاش نم لاق كام تلاقف بير تدمع ودمعي
 ع أتاك كيابسمأ, لصأو كياببفقأ)و كنا /ةاحن كلوا لاك كلة احال

 ما
 ني ندم تضل نجني صم ح4 سداروؤفا ضن وبل 7 4 ناب

 7 3 ٠

 - مي
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 انني ياو 0

 5 : 0-3 دال : ١ أدي 4 ا ا
 ! ه0 0 ا ا

 مال م محا دو
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